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  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

УДК 330.11

DOI: https://doi.org/10.32843/bses.47-1

Мостепанюк А.В.
к.е.н., докторант
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

Mostepaniuk Alla
Taras Shevchenko 
National University of Kyiv

У статті проаналізовано основні міжна-
родні стандарти та принципи нефінан-
сового звітування щодо впровадження та 
ефективності корпоративної соціальної 
відповідальності. Досліджено особливості 
отримання інформації та підходи до визна-
чення економічної, соціальної та екологічної 
ефективності соціальної діяльності бізнесу, 
яка є вкрай важливою для представників 
бізнесу, держави та суспільства у процесі 
прийняття раціональних рішень із метою 
задоволення власних інтересів. Проаналізо-
вано основні підходи до визначення ефектив-
ності соціальної діяльності бізнесу, яка може 
бути представлена у формах економності, 
результативності, доцільності, рівня аку-
мулювання соціального капіталу та інте-
грованого показника, що обраховується на 
основі даних анкетування та оцінки експер-
тів. Розглянуто поняття соціальної відпо-
відальності споживача як основи економічної 
ефективності соціальної діяльності бізнесу 
та її основних важелів впливу. На основі про-
веденого аналізу виокремлено основні обме-
ження процесу оцінки ефективності кор-
поративної соціальної відповідальності, які 
мають бути враховані усіма зацікавленими 
сторонами. 
Ключові слова: корпоративна соціальна 
відповідальність, ефективність, добробут, 
соціальний капітал, довіра.

В статье проанализированы основные 
международные стандарты и принципы 

нефинансового отчета по внедрению 
и эффективности корпоративной социаль-
ной ответственности. Исследованы осо-
бенности получения информации и подходы 
к определению экономической, социальной 
и экологической эффективности социаль-
ной деятельности бизнеса, которая явля-
ется крайне важной для представителей 
бизнеса, государства и общества в про-
цессе принятия рациональных решений 
для удовлетворения собственных интере-
сов. Проанализированы основные подходы 
к определению эффективности социальной 
деятельности бизнеса, которая может 
быть представлена в формах экономно-
сти, результативности, целесообразно-
сти, уровня аккумулирования социального 
капитала и интегрированного показателя, 
который рассчитывается на основе данных 
анкетирования и оценки экспертов. Рассмо-
трено понятие социальной ответственно-
сти потребителя как основы экономической 
эффективности социальной деятельности 
бизнеса и ее основных рычагов воздействия. 
На основе проведенного анализа выделены 
основные ограничения процесса оценки 
эффективности корпоративной социаль-
ной ответственности, которые должны 
быть учтены всеми заинтересованными 
сторонами.
Ключевые слова: корпоративная социаль-
ная ответственность, эффективность, 
благосостояние, социальный капитал, 
доверие.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS  
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Постановка проблеми. Як відомо, з другої 
половини ХХ ст. бізнес почав добровільно брати 
на себе певні соціальні зобов’язання у відповідь 
на обмеження ринкової економіки щодо рівно-
мірного розподілу багатства та надання соціаль-

ного захисту всім верствам населення. З часом 
до добровільних соціальних функцій бізнесу 
додалися захист прав людини, захист довкілля, 
сприяння розвитку місцевої громади, благодій-
ність тощо – усі заходи, спрямовані на вирішення 

The issue on the corporate social responsibility efficiency is extremely important for investors while making decisions where to invest, for consumers to 
decide which goods to buy and for the state itself as an indicator of businesses’ contribution to provision of social support and an improvement of population 
welfare. Lately, this subject attracted the attention of scientists and business representatives in order to develop a unique method of measuring the efficiency 
of socially oriented behavior of business. Thus, up today, there are three key forms of efficiency, namely: economic, which can be seen as an increase in 
profitability; social, which includes the elimination of crucial social issues and formation of social capital as a foundation for further development of society; 
ecological, which presents the shift towards alternative sources of energy, minimization of pollution and other negative impacts on the environment, the 
practice of recycling and using the recycled materials. The wide range of expected benefits and the variety of evaluation units make the process of efficiency 
assessment more complex and difficult. In this context should be mentioned that the economic efficiency depends on the social responsibility of consumers, 
which assumes that consumers are going to switch their preferences towards products produced by social responsible business. Otherwise, the additional 
costs on running the social projects will not be covered, which leads to worsening financial results. At the same time, social efficiency depends on the social 
capital, which can be seen in two forms: as the gained skills, knowledge, better health conditions, trustful relationships, social support and sharing the com-
mon value, that leads to a higher productivity; and as a method of resource mobilization between business, society and the state, which contributes to the 
reduction of transaction costs. Based on the systematic analysis of available publications, the limitations of efficiency evaluation process were identified, 
namely: 1) the need for additional sociological research to identify crucial social problems, 2) the diversity of potential benefits, which complicates the defini-
tion of a single indicator of effectiveness, 3) the potential social impact of CSR is not limited to the reporting period, but continues and accumulates over 
subsequent periods, 4) the effectiveness of CSR can only be determined on the basis of the dynamics of the key indicators.
Key words: corporate social responsibility, efficiency, welfare, social capital, trust.
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нагальних соціальних проблем та задоволення 
інтересів та очікувань усіх зацікавлених сторін. 
Така поведінка бізнесу визначається як корпора-
тивна соціальна відповідальність (КСВ). Разом із 
тим КСВ здатна підвищити рівень конкурентоспро-
можності бізнесу в результаті підвищення ступеню 
пізнаваності продукції, рівня довіри та лояльності 
споживачів, що, своєю чергою, позитивно впли-
ває на фінансові результати бізнесу та приваблює 
інвестиції. За таких умов інвестори та споживачі 
прагнуть мати інформацію щодо соціальної та 
фінансової ефективності соціальних проєктів 
представників приватного сектору з метою раціо-
нального прийняття власних рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню сутності КСВ, її впливу на суспіль-
ство та фінансові результати підприємства, під-
ходів до визначення ефективності присвячено 
роботи В.Д. Базилевича [1], Д.О. Баюри [2], 
В.В. Вірченка [1], З.І. Галушко [3], Н.І. Гражев-
ської [1], В.П. Звонаря [4], А.М. Колота [5], 
Л.В. Потрашкової [6], Г.Л. Тульчинського [7] та 
С.М. Фірсової [8]. Окрім того, українські та між-
народні організації мають публікації щодо стан-
дартів, принципів та критеріїв рейтингування 
соціально відповідальних компаній, серед яких: 
Глобальна ініціатива зі звітності (Global Reporting 
Initiative) [9; 10], Глобальний договір Органі-
зації Об’єднаних Націй (United Nations Global 
Compact) [11; 12], Центр розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності [13], Журнал корпора-
тивної відповідальності (Corporate Responsibility 
Magazine) [14], ГVардія [15]. Проте, незважаючи 
на наявні здобутки та запропоновані підходи до 
визначення ефективності КСВ, сьогодні необхідно 
сформувати єдиний підхід до аналізу результа-
тів соціальної діяльності підприємства, закріпити 
його на законодавчому рівні та ознайомити з ним 
представників бізнесу та суспільства.

Постановка завдання. Метою статті є 
вивчення методів визначення ефективності КСВ, 
їх систематизація та узагальнення, що сприятиме 
формуванню єдиного раціонального підходу, який 
може бути використаним бізнесом у процесі пла-
нування власної соціальної діяльності, інвесто-
рами під час прийняття рішень щодо інвестування, 
споживачами під час вибору продукції, найманими 
працівниками під час працевлаштування, держав-
ним сектором для визначення соціального ефекту 
КСВ на добробут населення та визначення рівня 
конкурентоспроможності економіки у цілому.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як відомо, практика корпоративної соціальної 
відповідальності є взаємовигідною для основних 
трьох акторів економіки, а саме бізнесу, суспіль-
ства та держави, та може проявлятися у формі 
економічних (підвищення прибутковості та конку-
рентоспроможності), соціальних (надання соціаль-

ного захисту населенню, сприяння розвитку гро-
мади шляхом проведення освітніх, культурних та 
спортивних заходів) та екологічних (перехід на 
альтернативні джерела енергії, використання вто-
ринної сировини, зменшення негативного впливу 
на довкілля) переваг.

Різноманітність та різновимірність очікуваного 
позитивного впливу соціальної діяльності бізнесу 
затрудняє процес оцінювання її впливу та ефек-
тивності. Разом із тим необхідним є визначення 
структури звітування щодо соціальної діяльності 
та її результатів, показники якої будуть викорис-
тані для обрахування ефективності. Нині система 
звітування щодо соціальної відповідальності біз-
несу та її результатів визначається «Стандартами 
звітності Глобальної ініціативи зі звітності» та 
принципами «Глобального договору Організації 
Об’єднаних Націй».

Недержавна організація «Глобальна ініціатива 
зі звітності» була створена у 1997 р. з метою допо-
моги бізнесу, урядам та іншим організаціям визна-
чити вплив їхньої діяльності на зміну клімату, 
права людини та корупцію. У 2000 р. розроблено 
Стандарти звітності, які згодом доповнювалися 
та перевидавалися. Найновіші стандарти зі звіт-
ності G4 були оприлюднені у 2013 р. та містять 
три основні групи показників: економічні, еколо-
гічні та соціальні (практика працевлаштування, 
права людини, суспільство та відповідальність 
за якість та безпечність продукції) [9]. Дані стан-
дарти передбачають надання детальної інформа-
ції щодо можливого впливу функціонування орга-
нізації на стан усіх зацікавлених сторін. Сьогодні 
понад 14 тис організацій надали свої звіти відпо-
відно до стандартів, серед них – 22 українські ком-
панії; усі звіти є у вільному доступі [10].

У той же період була сформована ініціатива 
Організації Об’єднаних Націй «Глобальний дого-
вір» (2000 р.), що спрямована на заохочення 
бізнесу вести комерційну діяльність відповідно 
до принципів сталого розвитку та КСВ, звітувати 
щодо виконання даних принципів. «Глобальний 
договір» запропонував структуру соціальної звіт-
ності, що містить інформацію щодо впровадження 
основних принципів у діяльність компанії, такі 
принципи поділяються на чотири групи: 1) захист 
прав людини; 2) недопущення дискримінації та 
примусової праці; 3) захист довкілля; 4) недопу-
щення корупції [11].

Нині до ініціативи долучилися близько 
14 тис компаній, з яких близько 12 тис є активними 
учасниками, тобто звітують щорічно. Крім того, 
61 українська компанія є учасником даної ініціа-
тиви, 49 з яких є активними, 13 компаній долучи-
лися до ініціативи протягом 2019 р. [12].

Головною перевагою даної ініціативи є відкри-
тий доступ до нефінансових звітів компанії для 
всіх зацікавлених сторін, на основі яких можна 
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прослідкувати прогрес соціальної відповідаль-
ності кожного учасника, проте форма звітування 
не передбачає надання детальної інформації 
щодо фактичних заходів реалізації принципів 
КСВ, тобто відбувається лише констатація їх слі-
дування, що ускладнює процес аналіз сучасного 
стану та динаміки соціальної діяльності бізнесу й 
її впливу на добробут населення. Разом із тим за 
таких умов можливі випадки недобросовісного зві-
тування щодо КСВ із метою поліпшення власних 
конкурентних позицій на ринку без безпосередньої 
участі у вирішенні соціальних проблем та наданні 
соціального захисту населенню тощо.

У цьому контексті слід зазначити, що основним 
результатом соціальної відповідальності бізнесу 
є нагромадження соціального капіталу, що про-
являється як окремий ресурс та як засіб мобілі-
зації необхідних ресурсів. Соціальний капітал як 
ресурс акумулюється в результаті: 1) побудови 
довірчих міжособистісних стосунків між працівни-
ками, управлінцями і працівниками, власниками 
та управлінцями, представниками бізнесу, спо-
живачами та представниками бізнесу; 2) форму-
вання соціальної мережі на основі персональних 
«зв’язків»; 3) залучення громадськості до вирі-
шення спільних проблем; 4) формування та сліду-
вання загальноприйнятим соціальним нормам [1]. 
Отже, побудова довірчих відносин та очікування 
спільної вигоди сприяють постійності норм пове-
дінки економічних суб’єктів без будь-якого інсти-
туційного або іншого мотиваційного механізму, 
що сприяє подальшій акумуляції соціального капі-
талу. Обсяг акумульованого капіталу прямо про-
порційний загальній тривалості реалізації проєктів 
КСВ та обернено пропорційний до ступеня акту-
альності принципів КСВ для суб’єкта й може бути 
визначений так:

SC k
TIME

D
CSR� �

2
,                     (1)

де SC – обсяг соціального капіталу, TIMECSR – 
загальна тривалість соціально відповідаль-
ної поведінки, D – рівень актуальності КСВ для 
суб’єкта, k – константа [4].

Окрім того, соціальний капітал може розгля-
датися як механізм мобілізації ресурсів (рис. 1), 
який допомагає суб’єктам взаємодії пропонувати 
ресурс, який вони мають у надлишку, та отриму-
вати дефіцитний ресурс від інших суб’єктів. У такій 
взаємодії населення пропонує людський капітал, 
бізнес – фінансовий/фізичний капітал, держава – 
адміністративний капітал та громадянське сус-
пільство – ресурс «вірогідності», що базується на 
соціальній активності та ініціативності [4].

На практиці проєкти КСВ реалізуються шля-
хом інвестування фінансових коштів та інших 
ресурсів (матеріальних та нематеріальних) у реа-
лізацію стратегії соціальної відповідальності біз-
несу, соціальних програм та суспільно важливих 
соціальних проєктів, розроблених з урахуванням 
інтересів усіх зацікавлених сторін. Разом із тим 
КСВ може мати форму благодійності та волонтер-
ства, за таких умов ефективність КСВ буде ниж-
чою порівняно із соціальним інвестуванням. Вибір 
об’єкта інвестування відбувається відповідно до 
нагальних соціальних проблем, що потребують 
удосконалення та вирішення в межах принципів 
КСВ. Водночас соціальні інвестиції, спрямовані 
на захист прав людини, надання безпечних умов 
праці, підвищення кваліфікації працівників, при-
зводять до побудови довірчих відносин (акуму-
лювання людського капіталу) та підвищення про-
дуктивності праці у цілому, що сприяє підвищенню 
соціальної та економічної ефективності діяльності 
організації [5].

Особливістю КСВ та її ефективності є її опо-
середкований ефект, який украй важко виміряти. 
На думку Колота, «оцінювання ефективності 
соціальної відповідальності – це процедура, за 
допомогою якої встановлюється міра відповід-
ності стану соціальної відповідальності, виявле-
ного в ході оцінювання, певним вимогам (крите-
ріям, чинникам, нормам)» [5].

Разом із тим проєкти КСВ можуть різнитися 
за своїм напрямом: «внутрішні» спрямовані на 
формування людського капіталу компанії шляхом 
тренувань, надання безпечних умов праці, роз-

 

Бізнес Громадянське 
суспільство

Держава

Вірогідність

Адміністративний 
капітал

Фінансовий 
капітал

Рис. 1. Соціальний капітал як механізм мобілізації ресурсів

Джерело: розроблено на основі [4]
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витку корпоративної культури тощо; «зовнішні» 
– соціальні заходи, спрямовані на благоустрій, 
захист довкілля, інвестиції в об’єкти інфраструк-
тури та на організацію заходів з охорони здоров’я, 
освіти та культури, соціальний захист найбільш 
уразливих верств населення тощо. Відповідно до 
цього, ефективність теж буде різнитися, а саме: 
ефективність для бізнесу, що проявляється у під-
вищенні рівня лояльності та пізнаваності продукції 
компанії, підвищення рівня продажів, капіталіза-
ції тощо; ефективність для суспільства, що вияв-
ляється у формі соціальних благ населенню, які 
були недоступними раніше, кращих умов праці та 
життя, більш якісних товарів та послуг тощо [7].

Водночас існує класифікація видів ефектив-
ності, а саме:

1) Економність, яка визначається як відно-
шення одержаного результату до витрат:

Е
Р

В
= ,                             (2)

де Е – ефективність (економність), Р – одер-
жаний результат, В – витрати. Чим менші витрати, 
тим вища ефективність за умови отримання одна-
кових результатів.

2) Результативність – відношення одержаного 
результату до поставлених цілей:

Е
Р

Ц
= ,                             (3)

де Е – ефективність (результативність), Р – 
отримані результати, Ц – поставлені цілі. Отже, 
результативність вимірює міру реалізації постав-
лених цілей, ефективність тим вища, чим ближче 
результати поставленим цілям.

3) Доцільність, яка визначається як відно-
шення цілей до реальних потреб і проблем сус-
пільства:

Е
Ц

П
= ,                             (4)

де Е – ефективність (доцільність), Ц – постав-
лені цілі, П – нагальні потреби і проблеми. Ефек-
тивність тим вища, чим ближче поставлені цілі дій-
сним потребам.

Різноманітність підходів до визначення ефектив-
ності КСВ указує на її комплексність та міждисциплі-
нарну природу формування. Так, для оцінки доціль-
ності проєктів КСВ необхідно провести додаткові 
соціологічні та політологічні дослідження [7].

Окрім того, існують різні підходи до визначення 
ефективності проєктів КСВ, а саме шляхом:

1) визначення динаміки витрат на фінансу-
вання соціально орієнтованих проєктів. Такий під-
хід буде стимулювати компанії до постійно зрос-
таючого соціального інвестування; разом із тим 
соціальна ефективність таких проєктів може зни-
жуватися, якщо інвестиції спрямовуються у сфери, 
що не є актуальними та необхідними на даний час 
для даного регіону;

2) співвідношення із середнім рівнем внутрішніх 
та зовнішніх соціальних інвестицій. Даний метод 
є простим у використанні, проте не враховує прі-
оритетність проєктів, в які інвестуються кошти, та 
рівень вирішення нагальних соціальних проблем;

3) співставлення фактичних внутрішніх 
і зовнішніх соціальних інвестиції із затвердженими 
оптимальними нормативними показниками таких 
інвестиції. Для реалізації цього підходу необхід-
ним є попередній аналіз соціального становища 
регіону та визначення основних напрямів, що 
потребують приватних соціальних інвестицій [7].

Отже, зазначені вище підходи є взаємодопов-
нюючими та охоплюють ефективність внутрішніх 
і зовнішніх соціальних інвестиції для бізнесу й сус-
пільства у цілому. Усі очікувані прояви та ефекти КСВ 
можуть бути представлені у формі матриці, що вклю-
чає переваги для бізнесу та суспільства від внутріш-
ніх та зовнішніх соціальних інвестицій (табл. 1).

Водночас для отримання економічної ефектив-
ності від КСВ приватний бізнес, передусім, має спря-
мовувати свої проєкти соціальної відповідальності 
на задоволення потреб та очікувань суспільства, 
яке виступає у ролі «споживача»; за таких умов 
лояльність до продукції компанії зросте, що спри-
ятиме підвищенню прибутковості бізнесу в цілому. 
Окрім того, заходи компанії, спрямовані на освіту та 
поліпшення навичок працівників, сприятимуть підви-
щенню продуктивності праці, що позитивно вплине 
на прибутковість бізнесу. Разом із тим будь-які соці-
ально спрямовані дії компанії підвищують витрати, 
тому питання ефективності КСВ для бізнесу потре-
бує більш детального вивчення. Щодо ефективності 
КСВ для суспільства ефективність є безумовною, 
оскільки рівень знань та навичок населення у цілому 
зростає та спостерігається соціальний прогрес, 
якість соціального життя поліпшується [6].

Таблиця 1 
Матриця ефективності корпоративної соціальної відповідальності

Внутрішні соціальні інвестиції Зовнішні соціальні інвестиції

Ефективність 
для суспільства

«Піклування» – акумулювання людського капі-
талу шляхом тренування та навчання співро-
бітників, охорона праці та здоров’я, розвиток 
корпоративної культури

«Залученість» – інвестиції в благоустрій, 
об’єкти інфраструктури, захист довкілля, соці-
окультурний розвиток громади (освітні, спор-
тивні, розважальні заходи)

Ефективність 
для бізнесу

«Сумлінність» (чесність) – формування дові-
рчих відносин зі споживачами, партнерами, 
інвесторами, кредиторами та конкурентами 

«Успіх» – підвищення рівня пізнаваності та 
лояльності до продукції компанії, фінансова 
ефективність

Джерело: розроблено на основі [7]
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Поняття соціальної відповідальності спожи-
вача може бути визначено як «усвідомлена готов-
ність споживачів оцінювати свій вибір продукції 
з погляду його наслідків для суспільства». Саме 
соціальна відповідальність споживача є підґрун-
тям економічної ефективності проєктів КСВ. Отже, 
перед упровадженням принципів КСВ на добро-
вільних засадах представники бізнесу повинні оці-
нити потенціал соціальної відповідальності спо-
живача та виявити можливості впливу на рішення 
споживачів [6].

У цьому контексті слід відзначити результати 
дослідження, проведеного Потрашковою щодо 
намірів споживачів урахувати соціальну спрямова-
ність діяльності виробника продукції та їх фактичні 
дії. Соціальну відповідальність виробника про-
дукції як позитивну характеристику товару мали 
намір урахувати 61,2% опитаних, але лише 37,6% 
опитаних фактично врахували це під час здійс-
нення покупки. Інформація щодо спрямування 
частки коштів від продажу продукції на благодій-
ність сприяла формуванню наміру купівлі у 41,2% 
опитаних, серед яких лише 16,5% опитаних фак-
тично надали перевагу такій продукції. Таке спів-
відношення очікуваних та фактичних дій указує 
на існування чинників, що перешкоджають реалі-
зації сформованих намірів споживачів, до таких 
них належать: 1) брак інформації (73% опитаних); 
2) недостатньо високий дохід (27%); 3) брак часу 
(20%). Тобто розрив між бажаннями споживачів 
купувати продукцію компаній, що наслідують прин-
ципи КСВ, та їхніми фактичними діями зумовле-
ний недостатньою поінформованістю, відсутністю 
вільного доступу до інформації щодо соціальної 
активності компанії [6].

Окрім того, для визначення рівня ефективності 
КСВ можуть бути використані показники щодо 
динаміки рівня задоволеності населення соціаль-
ним становищем у країні, рівня довіри до керів-
ництва країни, рівня обізнаності населення щодо 
діючих соціальних програм у країні та пріоритетів 
у соціальній сфері, досягнутого соціального про-
гресу в країні тощо [5].

У цьому контексті слід зазначити, що нині 
в Україні визначенням ефективності КСВ займа-
ються дві організації, а саме: «Центр розвитку кор-
поративної соціальної відповідальності» у формі 
рейтингу приватних компаній щодо до рівня їх 
«прозорості» та всеукраїнський рейтинговий жур-
нал «ГVардія» стосовно ступеня «відкритості» та 
«активності» компаній щодо КСВ.

Так, починаючи з 2011 р. «Центр розвитку кор-
поративної соціальної відповідальності» визна-
чає індекс «прозорості», що базується на основі 
оцінювання інформації, яка розміщується на сайті 
щодо політики КСВ та її основних результатів за 
чотирма категоріями: «звітність», «зміст», «наві-
гація» та «доступність». Категорії «зміст» та «звіт-

ність» охоплюють сформовану політику компа-
нії щодо КСВ та її наслідки, опубліковані у звіті. 
Категорії «навігація» та «доступність» оцінюють 
легкість доступу до інформації щодо соціальної 
відповідальності на офіційному сайті компанії, 
наявність інформації іноземними мовами, наяв-
ність контактної інформації, адаптованість для 
людей з обмеженими можливостями. Індекс «про-
зорості» формується як сума балів, отриманих 
відповідно до категорій [12].

За результатними оцінювання рівня «прозо-
рості» соціальної діяльності українських приват-
них компаній за 2017 р. було визначено, що:

- середній рівень розкриття інформації на офі-
ційних сайтах українських компаній є практично 
незмінним протягом трьох останніх років та стано-
вить 21,7%;

- середній рівень розкриття інформації компа-
ній із ТОП-10 становить 62,3%;

- лише 8% приватних компаній мають достат-
ній та вище рівень висвітлення інформації (рівень 
в 50% уважається «достатнім»);

- лише 16% найбільших українських компаній 
розмістили нефінансові звіти на своїх сайтах;

- лише 5% проаналізованих компаній інтегру-
вали цілі сталого розвитку у свої нефінансові звіти;

- секторальний аналіз показав, що агропро-
мислові компанії, компанії енергетики та металур-
гії мають найвищий рівень прозорості, а компанії 
видобувної сфери – найнижчий;

- на сайтах українських філій міжнародних 
компаній більше ніж вдвічі частіше, ніж на сайтах 
національних компаній, висвітлюється інформація 
щодо КСВ [12].

Разом із тим рейтинг відкритості та активності 
компаній щодо КСВ формується на основі аналізу 
анкет, офіційних соціальних звітів та незалежних 
експертних оцінок щодо рівня розкриття інформа-
ції та соціальної діяльності компанії. Інтегрована 
оцінка формується за результатами отриманих 
балів у чотирьох блоках, а саме: 1) соціальний звіт 
як інструмент діалогу із суспільством; 2) систем-
ність в управлінні КСВ; 3) відкритість та систем-
ність взаємодії із зацікавленими сторонами; 4) від-
критість та системність діяльності за основними 
напрямами КСВ. Окрім того, інтегральний показ-
ник ураховує частку витрат на КСВ від чистого 
прибутку (чим нижча частка, тим вищим є індекс).

Інтегрований показник розраховується за фор-
мулою:
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де Ij – інтегрований показник; Xij – бал за кожним 
із критеріїв оцінки анкет компаній; Yij – середньо-
арифметичний бал за кожним із критеріїв оцінки 
компанії незалежним експертом; ni – кількість 
оцінених критеріїв анкет компаній; mj – кількість 
оцінених критеріїв незалежними експертами; 
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α, β, – вага оцінок, у даній методиці оцінки є рів-
нозначними, тому α=β=0,5; kj – коефіцієнт ураху-
вання масштабності соціальних інвестицій, якщо 
соціальні інвестиції становлять 10% та більше від 
чистого прибутку, тоді kj =1, якщо 2,5% – 5%, тоді 
kj =0,9, якщо до 1%, тоді kj =0,8 [14].

Окрім того, Міжнародна організація «Жур-
нал корпоративної відповідальності» (Corporate 
Responsibility Magazine) щороку публікує рейтинг 
100 найбільш соціально відповідальних амери-
канських компаній, який визначається за вісьмома 
основними категоріями, а саме: 1) трудові відно-
сини (з вагою 20,5% у загальному індексі); 2) зміна 
клімату (18%); 3) довкілля (18%); 4) зацікавлені 
особи та суспільство (12,5%); 5) права людини 
(11%); 6) рейтинг ISS-ESG щодо наслідування прин-
ципів сталого розвитку та розраховується на основі 
показників «довкілля», «суспільство» та «корпора-
тивне управління» (8%); 7) корпоративне управ-
ління (7,5%); 8) фінансові показники (4,5%) [12].

Отже, проведений аналіз дав змогу визначити 
сукупність показників ефективності КСВ, джерел 
отримання даних та визначити обмеження, що 
виникають у процесі оцінки ефективності соціаль-
ної діяльності бізнесу (табл. 2).

Висновки з проведеного дослідження. Сис-
тематичний аналіз наявних наукових праць, публі-
кацій національних та міжнародних організацій 
дав змогу окреслити основні принципи та стан-
дарти звітування щодо впровадження й ефек-
тивності корпоративної діяльності бізнесу. Осо-
бливістю соціального (нефінансового) звітування 
є різноманітність форм впливу бізнесу на добро-
бут населення, формування соціального капі-
талу, вирішення актуальних соціальних проблем, 
надання соціального захисту населенню та захист 
довкілля. Разом із тим питання ефективності КСВ 
є вкрай важливим для інвесторів у процесі прий-

няття рішень щодо інвестування, держави та 
споживачів. Саме тому існує низка теоретичних 
підходів до визначення ефективності соціальної 
діяльності бізнесу, що базується на визначенні 
співвідношення витрат та прибутків та «актуаль-
ності» соціальних проєктів, які реалізує бізнес. 
Окрім того, відповідно до іншого підходу, ефектив-
ність КСВ може бути визначена в результаті про-
ведення опитування населення та за допомогою 
методу експертних оцінок, що є трудомісткими та 
потребують додаткових витрат.

Водночас проведене дослідження дало змогу 
виокремити основні обмеження, що виника-
ють у процесі оцінки ефективності КСВ, а саме: 
1) потреба у додаткових соціологічних досліджен-
нях із метою визначення нагальних соціальних 
проблем; 2) різновимірність потенційних пере-
ваг, що ускладнює визначення єдиного показника 
ефективності; 3) потенційний соціальний вплив 
КСВ не обмежується звітним періодом, а продо-
вжується та акумулюється протягом наступних 
періодів; 4) ефективність КСВ може бути визна-
чена лише на основі динаміки основних показників.
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Таблиця 2 
Показники, джерела даних та обмеження процесу визначення ефективності КСВ

Показник Джерело інформації Обмеження

Ек
он

ом
іч

на
 

еф
ек

ти
вн

іс
ть

- Обсяг продажів
- Продуктивність
- Прибутковість
- Лояльність покупців
- Імідж компанії
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С
оц

іа
ль

на
 

еф
ек

ти
в-

ні
ст

ь

- Рівень довіри громадян
- Рівень життя суспільства
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- Нефінансовий звіт,
- Опитування, анкетування,
- Метод експертних оцінок.

Ек
ол

о-
гі

чн
а 

еф
ек

-
ти

вн
іс

ть - Перехід на альтернативні джерела енергії
- Вторинне використання сировини
- Захист довкілля

Джерело: складено автором
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У статті досліджено динаміку та особли-
вості зовнішньоекономічних відносин України 
під впливом інтеграційних процесів, зокрема 
в контексті співробітництва з Європей-
ським Союзом. Визначено передумови 
двостороннього співробітництва та нор-
мативноправове підґрунтя. На підставі оці-
ночних показників проведено аналіз динаміки 
та рівня розвитку зовнішньоекономічних 
відносин України з Європейським Союзом, 
а саме аспект двосторонньої торгівлі та 
прямі іноземні інвестиції з ЄС в Україну. Вияв-
лено, що активізація зовнішньої торгівлі 
України з ЄС відбувалася у 2018 р., про що 
свідчить значна питома вага двосторонньої 
торгівлі (41,1% від загального обсягу тор-
гівлі України). Тенденції розвитку зовнішньо-
економічних відносин України в актуальних 
умовах інтеграції до Євросоюзу уявляються 
у важливій ролі партнерських торговель-
них відносинах та їх залежності від світової 
економіки. Визначено подальші перспективи 
розвитку зовнішньоекономічних відносин 
України під впливом інтеграційних процесів, 
сформовано рекомендаційні заходи щодо 
поліпшення стану двостороннього співро-
бітництва Україна – ЄС. 
Ключові слова: зовнішньоекономічні відно-
сини, інтеграційні процеси, експорт, імпорт, 
прямі іноземні інвестиції, двостороннє спів-
робітництво, євроінтеграція. 

В статье исследованы динамика и особен-
ности внешнеэкономических отношений 

Украины под влиянием интеграционных 
процессов, в частности в контексте 
сотрудничества с Европейским Союзом. 
Определены предпосылки двустороннего 
сотрудничества, их нормативноправовая 
основа. На основании оценочных показа-
телей проведен анализ динамики и уровня 
развития внешнеэкономических отно-
шений Украины с Европейским Союзом, а 
именно аспект двусторонней торговли и 
прямые иностранные инвестиции из ЕС в 
Украину. Выявлено, что активизация внеш-
ней торговли Украины с ЕС происходила 
в 2018 г., о чем свидетельствует значи-
тельный удельный вес двусторонней тор-
говли (41,1% от общего объема торговли 
Украины). Тенденции развития внешнеэко-
номических отношений Украины в актуаль-
ных условиях интеграции в Евросоюз пред-
ставляются в важной роли партнерских 
торговых отношений и их зависимости от 
мировой экономики. Определены дальней-
шие перспективы развития внешнеэконо-
мических отношений Украины под влиянием 
интеграционных процессов. Сформулиро-
ваны рекомендательные меры по улучше-
нию состояния двустороннего сотрудниче-
ства Украина – ЕС. 
Ключевые слова: внешнеэкономические 
отношения, интеграционные процессы, экс-
порт, импорт, прямые иностранные инве-
стиции, двустороннее сотрудничество, 
евроинтеграция.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ 
ПІД ВПЛИВОМ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS 
OF UKRAINE UNDER THE INFLUENCE OF INTEGRATION PROCESSES

Постановка проблеми. Великі можливості 
інтеграційних процесів створюють потужний 
потенціал для реалізації зовнішньоекономічних 
відносин країни. Сучасна зовнішньоекономічна 
діяльність України в умовах активізації євроінте-
граційних процесів зазнає певних змін, що актуа-

лізує необхідність дослідження стану зовнішньо-
економічних зв’язків України з Євросоюзом для 
використання ефектів від масштабів інтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сучасним дослідженням тенденцій роз-
витку зовнішньоекономічних відносин України 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

The article explores the dynamics and peculiarities of Ukraine's foreign economic relations under the influence of integration processes, in particular in the con-
text of cooperation with the European Union. Countries actively engage with them and seek to benefit from their economic and economic benefits. Therefore, 
Ukraine, planning its foreign economic relations, is guided by the advantages and incentives given to it by the European integration processes. It is revealed that 
the modern foreign economic activity of Ukraine under conditions of activation of the European integration processes is undergoing certain changes. The pre-
requisites for bilateral cooperation and the legal framework have been identified. Thus, Ukraine has received great incentives to intensify its foreign economic 
relations in the European direction by signing the Association Agreement with the European Union. On the basis of the evaluation indicators, the dynamics 
and level of development of Ukraine's foreign economic relations with the European Union were analyzed, namely, the bilateral trade aspect and foreign direct 
investment from the EU to Ukraine. It is revealed that the Ukrainian foreign trade intensification with the EU took place in 2018, as evidenced by the significant 
share of bilateral trade (41.1% of Ukraine's total trade). The tendencies of development of foreign economic relations of Ukraine in the current conditions of 
integration into the European Union are represented in the important role of partnership trade relations and their dependence on the world economy. Recently, 
Ukraine's foreign economic relations with the EU in the export of services, including transport services, especially pipeline services, as well as various business, 
professional, technical, construction, communications and travel services have become more active. All of them play an important role in bilateral relations. 
At the same time, the presence of Ukraine in the most dynamic areas of services such as tourism, information, engineering, scientific, technical, financial, 
management  is insignificant. Further prospects for the development of Ukraine's foreign economic relations under the influence of integration processes have 
been determined, and recommendations for improving the state of bilateral cooperation between Ukraine and the EU have been formed.
Key words: foreign economic relations, integration processes, exports, imports, foreign direct investment, bilateral cooperation, European integration.
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під впливом інтеграційних процесів присвячено 
чимало українських наукових праць. Більше уваги 
аспектам вивчення співробітництва України з Євро-
союзом приділили такі науковці, як В. Романенко, 
Л. Лебедєва, В. Мовчан, Н. Ситник, Г. Юркевич. 
Авторами визначено тенденції зовнішньоекономіч-
них відносин України, але небагато уваги приділено 
саме проблемним питанням особливостей зовніш-
ньоторговельних відносин України з ЄС у контексті 
ратифікації двосторонньої Угоди про асоціацію.

Постановка завдання. Розвиток зовнішньоеко-
номічних відносин України є досить складним про-
цесом у сучасних умовах глобалізації міжнародної 
торгівлі. Диверсифікація форм співробітництва 
та зовнішньоекономічних зв’язків країни потребує 
постійного аналізу окремих аспектів задля подаль-
шого їх розширення і зміцнення зі стратегічними 
партнерами. Зокрема, особливої уваги у цьому 
контексті набувають дослідження оціночних показ-
ників зовнішньої торгівлі України, структура та 
географічний напрямок зовнішньоторговельних 
зв’язків. Отже, метою дослідження є визначення 
тенденцій розвитку зовнішньоекономічних відно-
син України під впливом інтеграційних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах розвитку глобалізації та активі-
зації інтеграційних процесів національні економіки 
не можуть залишитися осторонь зовнішньоеконо-
мічних відносин. Країни активно залучаються до 
них та намагаються використовувати їхні переваги 
та ефекти виходячи зі своєї економічної доціль-
ності. Україна, плануючи свої зовнішньоекономічні 
відносини, також керується перевагами та стиму-
лами, які їй надають євроінтеграційні процеси.

Зовнішньоекономічні відносини України здій-
снюються за рахунок провадження нею зовніш-
ньоекономічної діяльності. Згідно зі ст. 1 Закону 
України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 
зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність 
суб’єктів господарської діяльності України та іно-

земних суб’єктів господарської діяльності, побудо-
вана на взаємовідносинах між ними, що має місце 
як на території України, так і за її межами [1].

21 березня 2014 р. Україна отримала великі 
стимули для активізації своїх зовнішньоекономіч-
них відносин в європейському напрямі за рахунок 
підписання Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом (це політичний складник), а 27 червня 
2014 р. було підписано економічний складник [2; 3].

Відповідні події відкрили нові горизонти Україні 
для здійснення зовнішньоекономічних відносин 
під впливом інтеграційних процесів та завоювання 
нових ніш на європейських ринках. Зміни в зовніш-
ній торгівлі між Україною та Євросоюзом демон-
струють певні коливання під дією зовнішніх та 
внутрішніх чинників (рис. 1).

Активізація зовнішньої торгівлі України з ЄС від-
бувалася у 2018 р., про що свідчить значна питома 
вага двосторонньої торгівлі (41,1% від загального 
обсягу торгівлі України). Протягом 2018 р. загальний 
обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною 
та ЄС становив 49 317,1 млн. дол. США. У 2018 р. 
обсяги українського експорту до країн ЄС стано-
вили 23 032 млн. дол. США, що на 14,3% переви-
щило показник попереднього року. Імпорт із країн 
ЄС у 2018 р. дорівнював 26 285,1 млн. дол. США, 
що на 12,7% перевищило показник попереднього 
року. У двосторонній торгівлі зберігалося негативне 
сальдо у розмірі 3 253,1 млн. дол. США [4].

Зовнішньоекономічні відносини України з Євро-
союзом є стратегічно важливими для нашої країни 
з огляду не лише на географічний чинник, а й у кон-
тексті подальшої інтеграції України в структури ЄС. 
Найбільшими торговельними партнерами України 
серед країн ЄС у 2018 р. були Німеччина (18,1%), 
Польща (14,7%), Італія (9,8%), Угорщина (6,1%), 
Нідерланди (5,5%), Велика Британія (5,1%), Фран-
ція (4,6%) [4].

Активізувалися зовнішньоекономічні орієн-
тири України в напрямку експорту продукції до 

  
Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами України,  

у тому числі з країнами ЄС, за 2012–2018 рр., млрд. дол. США

Джерело: складено авторами за даними [4]
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Польщі (питома вага експорту у 2018 р. становила 
14,9%), Італії (11,9%), Німеччини (11,3%), Нідер-
ландів (7,8%), Угорщини (7,4%), Іспанії (6,2%), 
Великої Британії (4,9%). Найбільші імпортери 
з ЄС до України представлені такими країнами, як 
Німеччина (24,2%), Польща (14,5%), Італія (7,9%), 
Франція (6,1%), Велика Британія (5,3%), Угорщина 
(5%), Чехія (4,1%), Нідерланди (3,5%) [4].

Ураховуючи відповідні тенденції розвитку зовніш-
ньоекономічних відносин України з країнами ЄС, 
виділяються такі групи торговельних партнерів 
України за обсягами торговельного обороту (табл. 1).

Товарний напрям зовнішньоекономічних від-
носин України з Євросоюзом відрізняється роз-
галуженою структурою статей експорту. До основ-
них товарних категорій українського експорту до 
ЄС належать: чорні метали (18,4%); електричні 
машини і устаткування (11,8%); зернові культури 
(11,0%); руди, шлаки та зола (9,0%); насіння та 
плоди олійних рослин (5,8%); жири та олії тварин-
ного або рослинного походження (5,7%); деревина 
і вироби з деревини (5,2%). Але все ж таки ще про-
стежується досить низька ефективність викорис-
тання українськими підприємствами торговельних 
преференцій ЄС [3].

Останнім часом певної активізації набули зов-
нішньоекономічні відносини України з ЄС в екс-
порті послуг, зокрема транспортні послуги, особ-
ливо послуги трубопровідного транспорту, а також 
різні ділові, професійні, технічні, будівельні послуги, 
зв’язку та подорожі. Усі вони відіграють важливу 
роль у двосторонніх відносинах. При цьому присут-
ність України в найбільш динамічних сферах послуг: 
туристичних, інформаційних, інженерних, науково-
технічних, фінансових, управлінських є незначною. 

тому зазначені структурні особливості української 
зовнішньої торгівлі послугами потребують істот-
них змін, що в перспективі прискорить входження 
України до економічного простору Євросоюзу.

Аналіз сучасних зовнішньоекономічних відносин 
України під впливом інтеграційних процесів свідчить 
про недостатнє використання країною потенціалу 
співробітництва з Євросоюзом, а також про існу-
вання низки гальмуючих проблем. Важливу роль 
може відіграти реалізація потенціалу в галузі тран-
зиту енергоносіїв, авіаційних транспортних пере-
везень. Для підвищення ефективності присутності 
України на ринках ЄС украй важливим є піднесення 
рівня розвитку високих технологій та включення її 
до глобального високотехнологічного простору [7].

Національна економіка України потребує кар-
динальних змін: ведення політики, орієнтованої 
на збільшення обсягів товарного експорту через 
упровадження інноваційних розробок; підвищення 
якості вітчизняної продукції, яка має відповідати 
світовим нормам і стандартам; створення достат-
нього рівня конкурентоспроможності національних 
товарів на європейських ринках; зменшення обся-
гів імпортної продукції з ЄС на українському ринку, 
яка має вітчизняні аналоги. Стимулюючи розвиток 
експортоорієнтованих галузей, Україна не лише 
посилить зовнішньоекономічні відносини з Євро-
союзом, а й більше поповнить державний бюджет 
за рахунок зростання обсягів продажу більш якіс-
ної та конкурентоспроможної продукції [5].

Зовнішньоекономічні відносини України під 
впливом інтеграційних процесів також активізува-
лися в інвестиційному середовищі. Прямі іноземні 
інвестиції є визначальною передумовою розвитку 
національної економіки України (рис. 2).

Таблиця 1 
Основні торговельні партнери України серед країн ЄС

Торговельний оборот Країни групи
Перша група – 2 млрд дол. США Італія, Польща, Німеччина, Угорщина, Велика Британія та Франція
Друга група – від 1 до 2 млрд дол. США Нiдерланди, Чехія, Австрiя, Румунія, Словаччина, Іспанiя, Бельґiя

Третя група – до 1 млрд дол. США Кiпр, Литва, Швецiя, Болгарія, Фiнляндiя, Словенiя, Данiя, Естонiя, 
Греція, Латвiя, Портуґалiя, Iрландiя, Мальта, Люксембурґ

Джерело: складено авторами за даними [4]

  
Рис. 2. Прямі іноземні інвестиції в економіку України з Європейського Союзу, млн. дол. США

Джерело: складено авторами за даними [6]
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Після спаду прямих іноземних інвестицій з Євро-
союзу в 2016 р. 2017 та 2018 рр. демонструють при-
тік європейського капіталу в економіку України, що 
є важливим індикатором поліпшення стану зовніш-
ньоекономічних відносин України з європейськими 
партнерами. Позитивні зрушення в диверсифікації 
ринків збуту української продукції, доступ до залу-
чення фінансових ресурсів, поліпшення інституці-
ональної структури національної економіки – усе 
це позитивно вплинуло на розширення зовніш-
ньоекономічних відносин України з Європейським 
Союзом. Відповідна активізація зовнішньоеконо-
мічних орієнтирів України позначилася на поліп-
шенні її позицій у рейтингу Глобального індексу 
конкурентоспроможності (ГІК) 2017/2018, де вона 
піднялася на чотири пункти і зайняла 81-е місце 
серед 137 країн світу, які досліджувалися (у ГІК 
2016/2017 – 85-е місце серед 138 країн) [8].

Україна не повинна втрачати започатковані 
тенденції нарощування стимулів у зовнішньоеко-
номічних відносинах, зокрема в процесі надход-
ження прямих іноземних інвестицій у національну 
економіку. Але певні прогалини у нормативно-пра-
вовій базі інвестиційної діяльності потребують тер-
мінового вдосконалення. Також для приваблення 
європейських партнерів Україні доцільно внести 
певну прозорість у процеси приватизації, акти-
візувати розвиток корпоративного управління та 
формування позитивного іміджу країни для закор-
донних інвесторів. Активізація зовнішньоекономіч-
них відносин України можлива й за рахунок певної 
переорієнтації зовнішньоекономічної діяльності на 
експортні галузі шляхом підвищення конкуренто-
спроможності української продукції; використання 
інноваційних технологій у виробничих процесах; 
стимулювання розвитку експортоорієнтованих 
галузей; поліпшення економічного та інвестицій-
ного середовища і постійної стабілізації валютного 
курсу гривні до інших валют світу.

Висновки з проведеного дослідження. Вива-
жена державна політика стимулювання експорту, 
організація оперативної роботи державних органів 
щодо активного просування української експорт-
ної продукції на зовнішні ринки та захист інтере-
сів вітчизняних експортерів за кордоном зможуть 
зміцнити позиції України на світових ринках, тим 
самим у перспективі підвищити ступінь інтенсифі-
кації зовнішньоекономічних відносин України під 
впливом інтеграційних процесів. Ефективна реа-
лізація зовнішньоекономічних відносин України 
можлива за умови довгострокової співпраці націо-
нальних суб’єктів господарювання зі стратегіч-
ними зовнішньоторговельними партнерами. Також 
активна дієва державна політика щодо залучення 
іноземних інвестицій дасть змогу оновити вироб-
ничі потужності та підвищити рівень конкуренто-
спроможності товарів вітчизняного виробництва й 
завоювати нові ніші на світових ринках. 
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У статті досліджується стан туристичної 
сфери в таких країнах, як Чорногорія та Хор-
ватія, за період 2012–2017 рр., аналізуються 
основні тенденції та проблеми розвитку цієї 
галузі й пропонуються шляхи щодо їх вирі-
шення. Стаття розкриває взаємозв’язок 
між доходами та витратами, а також акту-
альні проблеми, що виникають у цій сфері. 
Проведено дослідження взаємозалежності 
кількості туристів, витрат на туристичну 
галузь та доходів від неї на основі аналізу 
статистичних даних. Розглянуто проблему 
законодавчо не узгоджених рішень, що при-
зводить до помірного розвитку деяких видів 
туризму в Хорватії. Досліджено вплив швид-
кого розвитку орендного бізнесу в Чорногорії 
та приватного сектору з надання готель-
них послуг, що показує нерозгорнуту інфра-
структуру готельного бізнесу. Перераховані 
проблеми є досить важливими для сучасного 
стану туризму та економік досліджуваних 
країн, оскільки ці держави дещо залежні від 
туристичної галузі. Вирішення цих проблеми 
може позитивно вплинути на подальший 
розвиток цієї галузі та економіки у цілому.
Ключові слова: готельний бізнес, екоту-
ризм, кількість відвідувачів, надходження від 
туристичної сфери, туристична галузь, 
Хорватія, Чорногорія.

В статье исследуется состояние туристи-
ческой сферы в таких странах, как Черно-

гория и Хорватия, за период 2012–2017 гг., 
Анализируются основные тенденции и про-
блемы развития этой отрасли и предлага-
ются пути их решения. Статья раскрывает 
взаимосвязь между доходами и расходами, 
а также актуальные проблемы, возникаю-
щие в этой сфере. Проведено исследова-
ние взаимозависимости количества тури-
стов, расходов на туристическую отрасль 
и доходов от нее на основе анализа стати-
стических данных. Рассмотрена проблема 
законодательно не согласованных решений, 
что приводит к умеренному развитию неко-
торых видов туризма в Хорватии. Исследу-
ется влияние быстрого развития арендного 
бизнеса в Черногории и частного сектора 
по предоставлению гостиничных услуг, что 
показывает неразвернутую инфраструк-
туру гостиничного бизнеса. Вышеперечис-
ленные проблемы являются достаточно 
важными для современного состояния 
туризма и экономик исследуемых стран, 
поскольку эти государства несколько зави-
сят от туристической отрасли. Решение 
этих проблем может положительно повли-
ять на дальнейшее развитие этой отрасли 
и экономики в целом.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, 
количество посетителей, поступления 
от туристической сферы, туристическая 
отрасль,  экотуризм, Хорватия, Черногория.

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ  
В БАЛКАНСЬКИХ КРАЇНАХ (НА ПРИКЛАДІ ХОРВАТІЇ ТА ЧОРНОГОРІЇ)

TRENDS AND FEATURES OF TOURISM DEVELOPMENT  
IN THE BALKAN COUNTRIES (CROATIA AND MONTENEGRO)

Постановка проблеми. За останнє десяти-
річчя у Балканському регіоні спостерігається тен-
денція до активного розвитку туристичної галузі 
економіки. Особливістю даного процесу є той 
факт, що така динаміка простежується як у бал-
канських країнах – членах ЄС, так і в країнах, які 
є претендентами на вступ. І тут особливу увагу 
привертають саме Хорватія та Чорногорія, які є 
найуспішнішими представниками регіону у сфері 
розвитку туризму, де щорічно спостерігається 
поступове збільшення потоку туристів.

Така тенденція пояснюється низькими цінами 
на проживання і харчування, широким спектром 
туристичних послуг у цих країнах. Слід відзначити, 
що на відміну від Хорватії Чорногорія не є членом 
ЄС, її приєднання заплановано на 2025 р., проте 
з 2002 р. євро є державною валютою, тому це ство-
рює зручні умови для громадян Європейського 
Союзу подорожувати Балканським регіоном.

Привертає увагу й той факт, що Балканські 
країни приваблюють туристів із пострадянського 
простору, для більшості з яких на першому місті 

The article explores the state of tourism in countries such as Montenegro and Croatia for the period 20122017, observes the main trends and problems 
of the development in this industry and suggests ways to solve them. The article reveals the relationship between income and expenses, as well as the 
current issues that arise in this area. These phenomena are analyzed on the basis of statistics. Regression analysis in MS Excel is used to find out the 
relationship between the number of tourists, spending on the tourism industry and income from it and hypothesis about the impact of the above factors on 
the GDP of the countries.  The problem of legally inconsistent decisions is considered, which leads to a moderate development of some types of tourism 
in Croatia. The impact of the rapid development at the rental business in Montenegro and the private sector of hotel services, shows us the unformed 
infrastructure of the hotel business. tendencies of tourism development of these countries are considered as those which have sufficient influence of this 
sector of economy on GDP formation. The article reflects both the differences between countries, such as the area and the number of tourists visiting 
Montenegro and Croatia each year, and their similarity, which depends on the development of the tourism industry of their economies. These problems are 
quite important for the current level of tourism and the economies of the countries, as these countries are somewhat dependent on the tourism industry. 
The solving these issues can have a positive impact on the further development of this industry and the economy as a whole. The question is raised about 
the impact of Chinese investments, which are actively involved in the development of tourism business in these countries. Thanks to the help of China, 
countries began to improve their transport infrastructure. This could be an impetus for the growth of tourism businesses and economies in Croatia and 
Montenegro. The article outlines the directions that countries need to pay attention to in order to have a steady development of tourist flow and higher 
incomes in the budgets of the countries, and the problems of the tourism industry without solving which countries will not be able to compete with the 
developed countries of Western Europe.
Key words: Croatia, ecotourism, hotel business, Montenegro, number of visitors, revenues from tourism, tourism industry.
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стоїть ціна, а не якість. Ураховуючи цей чинник та 
соціально-культурні особливості регіону, у Хорва-
тії та Чорногорії існує поширене явище надання 
туристичних послуг приватними господарствами, 
ніж спеціалізованими комфортабельними готе-
лями. Втім, це створює проблеми для поповнення 
бюджетів країн та розвитку великих мережевих 
готелів. Така проблема призводить до недоотри-
мання повноцінних інвестицій та незначних вкла-
день у розвиток туристичної інфраструктури.

З огляду на існуючу проблему, постає питання, 
чому уряди обох країн не впроваджують заходи 
щодо вирішення діяльності приватних господарств 
та не приймають до уваги пропозиції інвесторів.

Відтермінування вирішення таких нагальних 
питань може спричинити туристичний колапс уже 
в найближчому майбутньому. Нерозвинена інфра-
структура не приваблює туристів, а, навпаки, зму-
шує їх шукати нові місця для відпочинку. У сучас-
ному світі, якщо країна є залежною від туристичної 
сфери, вона має бути конкурентоспроможною на 
ринку, користуватися попитом та бути туристично 
привабливою. Враховуючи контраверсійність Хор-
ватії та Чорногорії на туристичному ринку Європи, 
тема дослідження є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на те що питання розвитку турис-
тичної сфери економіки в Балканських країнах є 
достатньо поширеним серед науковців, ступінь 
досліджуваності окремих країн відрізняється. 
Наприклад, в українській історіографії широкою 
популярністю серед науковців користується саме 
Хорватія. Так, Ю.М. Денисюк, В.М. Матвієнко та 
Н.М. Матвієнко досліджували особливості турис-
тичної сфери у Хорватії та динаміку її відвідувань 
резидентами Європейського Союзу впродовж 
2006–2011 рр., а також перспективи подальшого 
розвитку туристичної сфери країни та інтерес дер-
жави у цьому процесі [1; 3]. У спільному дослід-
женні В.М. Матвієнко та І.І. Околович висвітлюють 
питання щодо можливостей України розвивати 
туристичну галузь на прикладі Хорватії [2].

Якщо говорити про Чорногорію, то слід заува-
жити, що ця невелика балканська країна ще не 
здобула такої подібної до Хорватії популярності 
серед українських дослідників, проте її туристичний 
складник національної економіки є не менш цікавим 
для дослідження. Серед науковців, що займалися 
туристичним кліматом Чорногорії, варто виділити 
В.І. Григор’єву та І.Г. Хальчевську [4]. У їхніх дослід-
женнях проаналізовано розвиток сфери послуг та 
стан інвестиційного клімату в Чорногорії, який уже 
протягом тривалого часу є привабливим для іно-
земних інвесторів. Відмінність наукового інтересу 
до Хорватії і Чорногорії, ймовірно, зумовлюється 
тим, що Хорватія є членом ЄС, а Чорногорія – ні.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження та порівняльний аналіз взаємозалежності 

щорічного потоку туристів, витрат на туристичну 
галузь та доходів від неї в Хорватії та Чорногорії 
за допомогою регресійного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобалізаційні процеси, що розкривають можливості 
для споживачів туристичних послуг, призводять до 
розширення спектру цих послуг та збільшення на 
них попиту. На Балканах спостерігається така тен-
денція щорічного зростання кількості туристів, тому 
економіки країн, які намагаються надавати спожи-
вачам якісний та конкурентоспроможний відпочи-
нок, стають усе більше залежними від туристичної 
сфери. Одними з таких країн є Хорватія та Чорного-
рія, де туризм у складі ВВП перевищує 10%, а саме 
в Хорватії – 15%, у Чорногорії – близько 11% [12].

Хорватія – держава, що розташована на заході 
Балканського півострова. Адріатичне узбережжя 
країни й острови є популярним напрямком між-
народного туризму. Туристичний сезон тут три-
ває з травня до жовтня і користується неабияким 
попитом серед шанувальників водних видів відпо-
чинку та спорту. Туристична індустрія в Хорватії 
достатньо розвинена і становить значну частку 
хорватської економіки. На додаток до пляжів Хор-
ватії у віддалених від моря регіонах країни туристи 
відвідують столицю Хорватії Загреб, місто Вараж-
дін і національний парк Плітвіцькі озера. Сім 
об’єктів у Хорватії включені до списку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. У країні організовано вісім 
національних та 11 природних парків [11].

Чорногорія є не менш туристично привабли-
вим напрямком для мандрівників. Ця маленька 
гірська країна так само розташована на узбережжі 
Адріатичного моря, на південному заході Балкан-
ського півострова [11]. Незважаючи на той факт, 
що валюта в Чорногорії – євро, відпочивати тут 
набагато дешевше, ніж у Хорватії, що й приваблює 
туристів з усього світу.

Як для внутрішніх мандрівників, так і для турис-
тів з-за кордону Чорногорія пропонує достатньо 
широкий спектр відпочинку та розваг для різних 
вікових груп населення починаючи від дитячих роз-
важальних центрів і закінчуючи нічними клубами. 
Також країна багата на природно-географічні та 
історичні пам’ятки. Чорногорські туристичні фірми 
пропонують жителям та гостям країни відвідати такі 
визначні місця, як монастир Острог, Боко-Котор-
ська бухта з її «блакитними гротами», оглядовий 
майданчик Котора і Старе місто, Скадарське озеро 
і каньйон річки Тара, пляж Яз і Велика Плажа [11].

Розглядаючи туристичний потік у Хорватії, заува-
жимо, що кожного року її відвідують понад 10 млн. 
осіб, і їхня кількість постійно зростає. Так, за період 
2012–2017 рр. відвідування цієї країни збільшилося 
на 50,4%. Цікавим є факт, що у той самий період 
часу відвідування Чорногорії також зростало і ста-
новило 48,5% від 2012 р. Згідно зі статистикою, від-
соток зростання відрізняється лише на 1,9%, однак 
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це показує збільшення постійного інтересу серед 
мандрівників до Балканських країн (табл. 1) [5; 6].

Таблиця 1
Динаміка відвідувань Хорватії  

та Чорногорії туристами, 2012–2017 рр.

Рік Хорватія Чорногорія
млн осіб % млн осіб %

2012 10,369 1,264
2013 10,948 5,6 1,324 4,7
2014 11,623 6,2 1,350 2,0
2015 12,683 9,1 1,560 15,5
2016 13,809 8,9 1,662 6,5
2017 15,593 12,9 1,877 12,9

Джерело: складено авторами на основі [5; 6]

За даними Євростату, у 2017 р. Хорватія набула 
статусу третьої країни в ЄС за популярністю від-
відування туристів – приблизно 81,9 млн. ночей 
проведено туристами в країні [7].

Якщо проаналізувати витрати країн на турис-
тичну галузь, можна помітити однакові тенденції, 
що складалися впродовж періоду 2012–2017 рр., 
а саме деяке зниження витрат у 2014–2015 рр. та 
збільшення їх у наступних роках (табл. 2) [5; 6].

Таблиця 2
Динаміка витрат країн та туристичну сферу, 

2012–2017 рр.

Рік Хорватія Чорногорія
млрд дол. СШA % млрд дол. США %

2012 0,962 0,067
2013 0,923 -4,05 0,081 20,8
2014 0,865 -6,3 0,079 -2,5
2015 0,770 -11,0 0,068 -13,9
2016 0,954 23,9 0,091 33,8
2017 1,399 46,6 0,091 0

Джерело: складено авторами на основі [5; 6]

Загалом за період із 2012 по 2017 р. кра-
їни збільшили витрати на туристичну галузь: на 
45,4% – Хорватія та на 35,8% – Чорногорія. Хоча 
витрати зросли, але можна 
спостерігати зв’язок між витра-
тами на туризм та отриманими 
в результаті доходами (рис. 1).

Аналізуючи графік динаміки 
надходжень від туристичної 
галузі, можна стверджувати, 
що за роки, коли витрати на 
туристичну сферу в обох краї-
нах були зменшені, країни 
почали втрачати свої доходи. 
Саме 2014–2015 рр. є най-
менш доходними у розгля-
нутому періоді. Як наслідок, 
у 2016 р. відбулося зменшення 
кількості міжнародних туристів.

Державні та приватні організації обох країн, які 
надають туристичні послуги, зробили висновки на 
основі результатів їхньої туристичної діяльності 
з 2015 р., що витрати суттєво зросли. Вирішен-
ням цієї проблеми стала зміна державної політики 
в обох країнах щодо економіки туристичної галузі.

Хорватія, маючи набагато більший ВВП та роз-
мір доходів від туристичної діяльності, втратила 
більше від недоотримання доходів із туристичної 
галузі. На противагу цьому частка туристичної 
галузі в Чорногорії зростає більш швидкими тем-
пами, ніж у Хорватії. З 2012 по 2017 р. приріст над-
ходжень у Хорватії становив 24,8%, тоді як у Чор-
ногорії – 28,95%.

Для підтвердження нашої тези щодо залеж-
ності економік Хорватії та Чорногорії проведемо 
в MS Excel регресійний аналіз наведених вище 
даних та додаємо до цього загальне ВВП країн.

Так, ми отримуємо дві моделі:
1. у=38,73–2,61х1+6,4х2+4,3х3 – для Хорватії;
2. у=0,17–1,49х1+11,11х2+5,8х3 – для Чорного-

рії, де у – ВВП, х1 – кількість туристів, х2 – витрати 
на туристичну сферу, х3 – доходи від цієї сфери.

Відповідно до результатів регресійного ана-
лізу, можна стверджувати, що за зменшення кіль-
кості туристів витрати на туризм збільшуються, 
а доходи – зменшуються. Отже, така тенденція 
негативно вплинула на ВВП обох країн, що під-
тверджує наше твердження про залежність еконо-
мік Хорватії та Чорногорії від туристичної галузі.

Аналізуючи економічний аспект розвитку 
туризму в Хорватії та Чорногорії, неможливо оми-
нути й політичний компонент, що зумовлений поя-
вою в регіоні привабливих інвестиційних проєктів 
КНР. Через торгову війну США та Китаю остан-
ньому потрібно знаходити ринки збуту товарів, 
щоб не втрачати доходи [9].

Так, китайська компанія, яка займається будів-
ництвом доріг та мостів, виграла тендер на проєкт 
будівництва моста Пелешац у Хорватії. Цей проєкт 
є доволі стратегічним для Хорватії, оскільки після 
завершення будівництва міст з’єднуватиме північ 
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Рис. 1. Динаміка надходжень від туристичної галузі, млрд. дол. США

Джерело: складено авторами на основі [5; 6]
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та південь країни. А це, своєю чергою, є новим 
поштовхом для розвитку транспортних, торгових 
та інших шляхів країни та інфраструктури у цілому.

Інвестиційні інтереси КНР не оминають і Чор-
ногорію. У 2014 р. Китай надав кредит чорногор-
ському уряду для створення можливості побуду-
вати нову автомагістраль Подгориця довжиною 
165 км. Ця автомагістраль призначалася для спо-
лучення порту Бар на Адріатичному узбережжі 
Чорногорії із Сербією, яка не має виходу до моря. 
Нова економічно вигідна перспектива була дуже 
приваблива для Чорногорії.

Отже, маємо тенденцію впливу КНР на еконо-
міку та туристичну сферу цих країн. Можна ска-
зати, що вплив на розвиток економік не є одно-
значним, але ці та інші інвестиційні проєкти Китаю 
мають позитивні особливості в збільшенні турис-
тичних потоків. Так кількість китайських туристів, 
що відвідали Хорватію у 2018 р., збільшилася на 
60% порівняно з 2017 р.

Окрім туристичних інтересів, Китай бачить 
у Балканах можливість транзитних шляхів до 
Західної Європи для розширення ринків збуту 
своїх товарів. Утім, Хорватія та Чорногорія за 
допомогою цих інвестицій можуть вирішити проб-
леми своєї транспортної інфраструктури, яких не 
змогли уникнути через брак коштів у бюджетах 
своїх країн та через це вплинути на якість надання 
туристичних послуг і розвиток бізнесу в цілому [8].

Незважаючи на дуже успішний розвиток турис-
тичної сфери у цих країнах, є певні проблеми роз-
витку цієї галузі.

Передусім звернімо увагу на недосконале зако-
нодавство та неузгодженість дій влади в Хорватії. 
Через неприйняття необхідних рішень щодо вико-
ристання природних ресурсів туристична галузь 
не може повністю залучити достатньо інвести-
цій для розвитку туризму у центральних регіонах 
країни, які мають багаті природні ресурси, але не 
мають законодавчо прозорих рішень щодо їх вико-
ристання. Це створює проблеми в розвитку екоту-
ризму, який нині швидко розвивається.

Іншою проблемою туризму Хорватії можна вва-
жати недостатню готельну інфраструктуру країни. 
Більшість туристів надає перевагу проживанню 
у приватному секторі, а не в готелях. Це зменшує 
дохід готелів та не дає змоги ефективно вкладати 
кошти в розвиток цієї інфраструктури.

Із такою самою проблемою стикається й Чор-
ногорія. А також хаотична розбудова приватних 
будинків задля створення бізнесу по оренді їх 
туристами призводить до втрати країною статусу 
з якісним туристичним сервісом порівняно з краї-
нами Західної Європи [10].

На нашу думку, ефективними методами щодо 
вирішення вищезазначених проблем є:

- розгляд законодавчих актів щодо обмежень 
розвитку екотуризму, узгодження щодо прийня-

тих рішень та запровадження нових законодавчих 
актів, що врегулюють подальший розвиток цього 
виду туризму з найменшими втратами;

- запровадження на законодавчому рівні обме-
жень на надмірну розбудову орендного бізнесу 
для їх контролю, що спричинить позитивний вплив 
на якісний розвиток готельної інфраструктури;

- підвищення якості готельних послуг та сер-
вісу, що може бути поштовхом для туристів виби-
рати саме готель, аніж орендовані приміщення та 
приватний сектор.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, з проведеного дослідження можна зробити 
такі висновки.

По-перше, за розглянутий період 2012–2017 рр. 
туристична галузь у Хорватії та Чорногорії розви-
валася доволі великим темпами, тільки в 2014–
2015 рр. був спад у доходах до бюджету.

По-друге, можна стверджувати, що між кількістю 
туристів, доходами та витратами на туристичну 
сферу є стійкий зв’язок, що говорить про певну 
залежність розвитку економік країн від туризму.

По-третє, за допомогою інвестицій із КНР кра-
їни матимуть більш конкурентну інфраструктуру, 
що даватиме їм ще більше прибутків та стимулю-
ватиме подальший розвиток економіки.

По-четверте, існує низка проблем, що сповіль-
нюють розвиток туристичної інфраструктури, але 
є й шляхи щодо їх вирішення.

У цілому потрібно відзначити, що цим країнам 
необхідно звернути увагу на вищевказані проб-
леми, щоб у сучасних умовах конкуренції та гло-
балізації швидко розвивати туристичну галузь та 
запроваджувати новітні підходи до відпочинку й не 
втратити привабливість для різних груп туристів.

Отже, Чорногорія і Хорватія можуть підтри-
мувати належний розвиток туризму протягом 
календарного року, розвиваючи екотуризм, екс-
тремальний туризм, історичний та екскурсійний. 
Також раціональним рішенням є надання переваги 
розвитку гірськолижному напряму з урахуванням 
попиту на цей вид відпочинку в останні роки. Для 
цього урядам як Хорватії, так і Чорногорії необ-
хідно проводити активну політику популяризації 
даних видів відпочинку, запроваджувати державні 
програми розвитку та активно залучати зарубіжні 
інвестиції.
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У статті проведено аналіз тенденції роз-
витку ринку венчурного капіталу України 
та Ізраїлю. Досліджено вплив державної 
підтримки на формування й ефективне 
функціонування венчурного інвестування. 
Проаналізовано відмінності між венчурними 
ринками Ізраїлю та України, зумовлені різ-
ними економічними, політичними умовами 
розвитку. Фінансовий ринок Ізраїлю розви-
нений на відміну від України, проте завдяки 
істотному зростанню венчурних інвестицій 
в Україну в 2017–2018 рр. співвідношення вен-
чурних інвестицій у ВВП також зросло. Ана-
ліз відбувався на основі статистичних даних 
за період із 2007 по 2018 р. Виявлено чинники, 
необхідні для розширення даного інвестицій-
ного руху в країні, а саме створення стійкого 
привабливого інвестиційного клімату, що 
забезпечує можливість стабільного про-
гнозування, а також розвинений фінансовий 
ринок та інфраструктура, яка буде сприяти 
активізації, а не ускладненню діяльності 
малого бізнесу.
Ключові слова: венчурний капітал, інвести-
ції, держава, Ізраїль, Україна.

В статье проведен анализ тенденции раз-
вития рынка венчурного капитала Украины 
и Израиля. Исследовано влияние государ-
ственной поддержки на формирование 
и эффективное функционирование венчур-
ного инвестирования. Проанализированы 
различия между венчурными рынками Изра-
иля и Украины, обусловленные различными 
экономическими, политическими услови-
ями развития. Финансовый рынок Изра-
иля развит в отличие от Украины, однако 
благодаря существенному росту венчур-
ных инвестиций в Украину в 2017–2018 гг. 
соотношение венчурных инвестиций в ВВП 
также возросло. Выявлены факторы, необ-
ходимые для расширения данного инве-
стиционного движения в стране, а именно 
создание устойчивого привлекательного 
инвестиционного климата, обеспечиваю-
щего возможность стабильного прогнози-
рования, а также развитый финансовый 
рынок и инфраструктура, которая будет 
способствовать активизации, а не услож-
нению деятельности малого бизнеса.
Ключевые слова: венчурный капитал, инве-
стиции, государство, Израиль, Украина.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКІВ  
ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ ТА ІЗРАЇЛЮ
CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF VENTURE CAPITAL MARKETS OF UKRAINE AND ISRAEL

This article analyzes the development trends of the venture capital market in Ukraine and Israel. The influence of state support on the formation and effective 
functioning of venture investment is investigated. The document also analyzes the differences between the venture capital markets of Israel and Ukraine due 
to various economic and political conditions of development, namely through the Effective Exchange Rate Index (2010 = 100), official exchange rate, market 
capitalization of quoted domestic companies, and GDP growth. The financial market of Israel is developed in contrast to Ukraine, but due to a significant 
increase in venture investments in Ukraine in 20172018, the ratio of venture investments to GDP also increased. The analysis was based on annual statistics 
for the period from 2007 to 2018. Much attention is paid to the peculiarities of running a venture business, regulation and geographical factors. The main trend 
of 2018 is the active participation of domestic corporations and banks in the innovation sector, which support incubation programs and accelerate the process 
of investing in startups. Today, sustainable development of venture financing for small and mediumsized enterprises requires sufficient support from state 
cofinancing as well as from various investment entities. Without these important parts of financing, it is impossible to form an innovative economy. The main 
areas of investment and the difference in project financing models depending on the stage are also identified, in Ukraine there is practically no investment at 
an early stage of the company’s development, it should encourage the government to adapt the experience of creating the European “fund of funds”, which 
directly provides life inaction and development of new ideas. The factors which are necessary for expanding this investment movement in the country were 
identified, namely the creation of a stable attractive investment climate that provides stable forecasting opportunities, as well as a developed financial market 
and infrastructure that will facilitate the activity of small businesses and support, rather than complicate, raising funds for these company.
Key words: venture capital, investments, state, Israel, Ukraine.

Постановка проблеми. В Україні венчурне 
підприємництво зародилося під час економічних 
реформ у процесі переходу на нові організаційно-
правові форми підприємницької діяльності в інно-
ваційній сфері. При цьому сутність венчурного 
фонду в Україні відрізняється від загальноприй-
нятого у світі. Світова практика довела, що поява 
венчурного капіталу призвела до значної активіза-
ції інноваційних процесів, а сам венчурний капітал 
усе більше стає чинником прискорення розвитку 
НТП. В умовах формування основ для переходу 
до інноваційної економіки та розбудови економіки 
знань дослідження венчурного капіталу та його 
форм в усій повноті з урахуванням можливостей 
розвитку та еволюції стає важливим завданням 
фінансової науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Даною проблематикою займаються такі відомі 

вітчизняні та зарубіжні дослідники, як: А.А. Азеєв, 
Л.Л. Антонюк, У.Ф. Аренс, Л. Аррендондо, Г.Т. Арта-
монов, І.О. Бланк, К. Бове, Н.Н. Бузова, Г.Н. Бур-
лак, С.М. Вой т, А.А. Дагаєв, І. Дворак, І.С. Кузнє-
цова, К.В. Кутрань, В.М. Матієнко, О.П. Микитюк, 
С. Москвін, І. Наумець, А.В. Омельченко, П. Пав-
лишин, А.М. Поручник, В.Д. Чернадчук, А. Чорні-
єнко, С. Шклярук, О.І. Щукін та ін.

Проте додаткових досліджень потребує вен-
чурна діяльність як об’єкт державного регулювання 
у сучасних умовах. Окрім того, у працях не висвіт-
лений успішний досвід венчурного інвестування 
Ізраїлю, який може бути позитивним для України.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у порівнянні венчурного інвестування Ізраїлю та 
України для виявлення основних чинників роз-
витку венчурного інвестування, що мають бути 
враховані під час визначення політики державного 
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регулювання венчурної діяльності, а також у пошуку 
шляхів розвитку венчурного бізнесу в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У світі сформувалися дві принципово різні моделі 
венчурного фінансування: американська та євро-
пейська. В Європі держава обіймає активну пози-
цію у венчурному бізнесі, це виражається у такому:

– держава виступає у ролі прямого інвестора 
в малі венчурні компанії;

– за допомогою інструментів податкової полі-
тики створюється сприятливий клімат для функ-
ціонування венчурних фірм;

– фінансування наукових та науково-технічних 
робіт (ННТР) здійснювалося за рахунок держав-
ного бюджету.

В американській моделі венчурного фінан-
сування головне призначення держави полягає 
в інтеграції та сприянні взаємодії промислового 
та наукового секторів. Державі відведена роль 
«нічного сторожа», який суттєво не втручається 
у просування венчурного проєкту та виконує зако-
нодавче регулювання венчурних процесів, а також 
стимулює розвиток венчурної індустрії [15].

Опитування довіри до венчурного капіталу 
2012 р., проведене Deloitte та Національною асо-
ціацією венчурного капіталу США, показало, що 
Ізраїль займає четверте місце за загальною дові-
рою до інвестицій після США, Бразилії та Китаю. 
Ізраїль посів третє місце у світі за довірою до еко-
номіки країни після Бразилії та Німеччини [1].

Ізраїль – це приклад маленької країни без будь-
яких природних ресурсів, яка знаходиться у стані 
постійної війни, але якій притаманна висока підпри-
ємницька культура, адже Ізраїль створює більше 
стартапів, аніж великі стабільні країни за винят-
ком США. Концентрація високотехнологічних фірм 

у великій частині країни є одним великим класте-
ром. Найбільше інвестиційна активність зосеред-
жена в столиці Тель-Авіві, Хайфі (Матамі) та Єру-
салимі (Технологічний парк, Мальха, Хар-Хоцвім та 
Медіа-квартал JVP). Загальна площа є наполовину 
меншою за Каліфорнійську кремнієву долину.

Державне відомство з розвитку науки (Office of 
the Chief Scientist, OCS) надає гранти на програми 
досліджень та розробок (НДДКР). Субсидії повер-
таються як роялті від продажу. OCS установлює 
обмеження щодо присвоєння Ізраїлем права влас-
ності на права на продукти, розроблені на основі 
грантів від OCS [10].

Компанії можуть бути зареєстровані в Ізраїлі 
або бути корпораціями, зареєстрованими в Дела-
вері, з ізраїльськими філіями. В останні роки іно-
земні венчурні фонди та компанії з венчурного 
кредитування відкрили офіси в Ізраїлі та інвесту-
вали в місцеві ізраїльські компанії.

Іноземні інвестори, як правило, звільняються від 
ізраїльського податку на доданий капітал на власні 
інвестиції в ізраїльські високотехнологічні компанії.

Фонди венчурного капіталу, як правило, ство-
рюють керуючу компанію в Ізраїлі та сплачують 
річний внесок у розмірі приблизно 2,5% від загаль-
них зобов’язань фонду. Ця плата може зменши-
тися після вкладення інвестицій [10].

Венчурний капітал не регулюється і не потре-
бує отримання ліцензії. Венчурне кредитування, 
коли кредитори надають забезпечені позики порт-
фельним компаніям та отримують компонент 
власного капіталу у формі ордерів або опціону 
інвестувати в наступний раунд, за останні кілька 
років зростало.

На рис. 1 відображено динаміку венчурних 
інвестиції Ізраїлю у 2007–2018 рр.
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Рис. 1. Динаміка венчурних інвестиції Ізраїлю у 2007–2018 рр., млн. дол.

Джерело: складено за [4]
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Ізраїльський венчурний капітал зосереджений 
на ранніх стадіях у технологічних компаніях у таких 
галузях: галузі комунікацій; програмному забезпе-
ченні; проєктуванні та виготовленні напівпровідни-
кових мікросхем; Інтернеті та електронній комерції; 
біотехнології; Cleantech; медичних приладах [3].

У табл. 1 відображено динаміку венчурних 
інвестицій в Ізраїлі у 2007–2018 рр.

Таким чином, за останні десять років венчурні 
інвестиції Ізраїлю зросли на 188%, зокрема за 
рахунок вкладень у пізні стадії розвитку бізнесу 
(ріст 1067%). На етапі впровадження ідеї в серед-
ньому в бізнес Ізраїлю інвестують 105 млн. дол., 
на стартових етапах та інших ранніх етапах роз-
витку бізнесу – 802 млн. дол., на пізніх стадіях – 
668,4 млн. дол. При цьому щорічно обсяг венчур-
них інвестицій зростає [4].

В Україні венчурний бізнес почав розвиватися 
порівняно недавно. Лише з прийняттям нової редак-
ції Закону України «Про інститути спільного інвесту-
вання» від 05.07.2012 № 2299-ІІІ такий бізнес одер-
жав відповідне законодавче регулювання [13].

У табл. 2 відображено динаміку венчурних 
інвестицій в Україні у 2011–2018 рр.

Український ринок інвестицій постійно зростає, 
а загальний обсяг венчурних інвестицій в україн-
ські ІТ-компанії досяг 336,9 млн. дол., що майже 
в півтора рази більше, ніж минулорічний мак-
симум. Венчурний капітал у 2017 р. становив 
258,6 млн. доларів, у 2016 р. – 88 млн. доларів.

Кількість угод також збільшилася порівняно 
з 2017 р. У 2017 р. було укладено 89 угод, тоді як 
до кінця 2018 р. – 115.

Інтернет-сервісні та програмні компанії пере-
важають за кількістю угод, тоді як компанії з про-
грамного та апаратного забезпечення лідирують 
за вартістю угод (рис. 2).

Ще одна тенденція 2018 р. – активна участь 
вітчизняних корпорацій та банків в інноваційному 
секторі, що підтримує інкубаційні програми та при-
скорювачі й інвестує в стартапи [8; 9].

У Європі та США поширеними є різні типи вен-
чурних інвесторів, тоді як для України головними 
є інститути спільного інвестування (ІСІ). Інститути 
спільного інвестування являють собою інвести-
ційні фонди, які акумулюють кошти індивідуаль-
них інвесторів для отримання прибутку за рахунок 
вкладення цих коштів в активи. Вони поділяються 
на декілька видів, серед яких є саме венчурні 
інститути спільного інвестування [16].

За даними Української асоціації інвестиційного 
бізнесу, активи в управлінні венчурними інститу-
тами спільного інвестування зростають протягом 
2007–2018 рр. (рис. 3).

Структура активів венчурних інститутів спільного 
інвестування станом на 30.06.2019 включала век-
селі (2,75%), грошові кошти та банківські депозити 
(1,10%), облігації підприємств (2,91%), акції (3,27%), 
нерухомість (3,24%) та інші активи (86,18%). Струк-
тура інвесторів венчурних інститутів спільного інвес-
тування станом на 30.06.2019 включала юридичних 
осіб – резидентів (63,42%), юридичних осіб – нерези-
дентів (23,99%), фізичних осіб – резидентів (12,48%) 
та фізичних осіб – нерезидентів (0,12%) [12].

Українські принципи інвестування прирів-
нюються до європейських за рахунок вибору 

Таблиця 1
Динаміка венчурних інвестицій в Ізраїлі у 2011–2018 рр.

Ізраїль 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

С
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.
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.
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%

Всього венчурного капіталу, млн дол. 1 228 867 895 1 165 2 036 2 504 2 556 3 440 1 575,4 859,2 188
Етап реалізації ідеї 80,0 69 55 88 128 107 146 240 105,0 57,9 42
Стартовий етап та інші ранні етапи 844 656 783 732 708,0 697 910 1 100 802 162,2 30
Пізні стадії інвестування 304 142 57 345 1 200 1 700 1 500 2 100 668,4 737,5 1067

Джерело: складено за [4]

Таблиця 2
Динаміка венчурних інвестицій в Україні у 2011–2018 рр.

Україна 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

С
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%

Всього венчурного капіталу, млн дол. 24 59 89 39 132 88 259 336,9 128,4 111,8 1304%
Етап реалізації ідеї 16 15 15 18 22 38 5 0,9 16,2 11,2 -94%
Стартовий етап та інші ранні етапи 8 33 51 22 9 20 35 46,2 28,0 16,0 478%
Пізні стадії інвестування 0 12 22 0 101 29 219 289,8 84,1 111,5 -

Джерело: складено за [8; 9]
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Рис. 2. Структура венчурних інвестицій за сферами інвестування в Україні у 2018 р., млн. дол.

Джерело: складено за [8; 9]
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Рис. 3. Динаміка активів в управлінні венчурними інститутами  
спільного інвестування в Україні протягом 2007–2018 рр., млн. грн

Джерело: складено за [11]

венчурними інвесторами проєктів із середнім рів-
нем ризику, що є характерним для пізніх стадій 
розвитку фірми. Таким чином, у країні практично 
відсутнє інвестування на ранній стадії розвитку 
фірми, що повинне спонукати уряд адаптувати 
досвід створення європейського «фонду фондів», 
який безпосередньо забезпечує життєдіяльність 
та розвиток нових ідей та малих фірм на стадіях 
Seed та Early Growth [2].

Щоб розвивати в нашій країні венчурний бізнес, 
потрібно створити інвестиційно привабливі умови 
для інвесторів. Використовуючи досвід країн, які про-
демонстрували ефективність здійснення венчурної 
діяльності (США, Великобританія, Китай та Ізраїль), 
можна створити модель трансформації структури 
економіки в контексті інноваційних змін та регуля-
торної політики. Уряд Ізраїлю є активним інвестором 
і монітором інвестицій у сфері НДДКР [16].

Доцільно розглянути динаміку показників 
впливу в Україні та Ізраїлі.

Відмінності у розвитку венчурного інвестування 
України та Ізраїлю зумовлені різними економіч-
ними, політичними умовами розвитку (табл. 3).

Варто відзначити розвиненість фінансового 
ринку Ізраїлю на відміну від України, адже рин-
кова капіталізація котируваних вітчизняних ком-
паній Ізраїлю становить 50,7% від ВВП, тоді як 
в Україні – лише 3,4% у ВВП у 2018 р. Індекс ефек-
тивного обмінного курсу Ізраїлю практично рівний 
100, тоді як в Україні значно нижчий – 79,5. В Ізра-
їлі спостерігаються стабільні темпи зростання еко-
номіки – у середньому на 3,65% щороку, тоді як 
в Україні за 2007–2018 рр. –0,29%, зокрема через 
економічний спад у період кризи, тоді як економіка 
Ізраїлю зростає. Співвідношення венчурних інвес-
тицій до ВВП Ізраїлю у 2018 р. становить 0,931%, 
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в Україні – 0,258%. Завдяки суттєвому зростанню 
венчурних інвестицій в Україні в 2017–2018 рр. спів-
відношення венчурних інвестицій до ВВП також 
зросло. При цьому співвідношення ВВП Ізраїлю 
до ВВП України становить за 2015–2018 рр. 3,2, 
що вказує на те, що економічний ріст та стабільна 
економічна ситуація у світовому вимірі позитивно 
впливають на економічний ріст Ізраїлю.

Висновки з проведеного дослідження. Сьо-
годні серед світових лідерів венчурної індустрії 
помітне місце займає Ізраїль зі щорічним обсягом 
венчурних інвестицій у високотехнологічні ком-
панії понад 2,1 млрд. дол. З’явившись на карті 
світу в 1948 р., ця країна за 50 років перетвори-
лася на інноваційну супердержаву, зумівши вирос-
тити ефективну екосистему і дати старт сотням 
технологічних стартапів. Внутрішній ринок Ізра-
їлю є досить вузьким, тому всі жителі інкубаторів 
повинні були орієнтуватися на міжнародні ринки, 
а ідеї – піддаватися масштабуванню. Однак дина-
мічного розвитку індустрія набула пізніше, з упро-
вадженням під егідою Міністерства промисловості 
і торгівлі Ізраїлю в 1993 р. державної програми 
YOZMA («ініціатива») з привабливою системою 
оподаткування і підтримки інноваційної діяльності 
малого та середнього бізнесу.

Отже, досвід Ізраїлю вказує на стимулювання 
основних чинників розвитку, які сприяли зрос-
танню венчурного інвестування: стабільність росту 
ВВП, розвиненість законодавства, що встановлює 
ефективні механізми регулювання венчурного 
капіталу, забезпечує захист коштів інвесторів, роз-
виток фінансового ринку та стабільність валюти. 
Водночас в Україні зазначені чинники негативно 
впливають на венчурне інвестування, нестабіль-

ність економіки зумовлює його спад, а нерозвине-
ність фінансового ринку не дає доступу бізнесу до 
залучення венчурних інвестицій.

Специфікою ізраїльської моделі розвитку вен-
чурного фінансування було обов’язкове залучення 
досвідчених іноземних венчурних компаній до 
інвестиційного процесу з метою перейняття пере-
дового досвіду в процесі колективного навчання 
ізраїльських фахівців, результатом чого стало 
різке зростання інноваційно-інвестиційної актив-
ності та переорієнтація економіки країни на інно-
ваційно орієнтовану модель розвитку.

Таким чином, одним із найважливіших складни-
ків розвитку венчурного процесу є роль держави 
і державних програм підтримки розвитку венчур-
ного бізнесу.
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Активне включення агропромислового комп-
лексу України у світове господарство, залу-
чення до вирішення продовольчих проблем 
інших регіонів та окремих країн не повинні 
негативно впливати на забезпечення продо-
вольством нашої країни. Розглянуто основні 
теоретикометодологічні підходи до фор-
мування стратегії діяльності підприємств 
агропродовольчої сфери, орієнтованої на 
зростання конкурентоспроможності про-
дукції на світових ринках на базисній основі 
оцінки динаміки та структури експортно
імпортних операцій. Визначено основні зако-
нодавчо визначені принципи зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Проаналізовано динаміку 
структури експорту продукції агропродо-
вольчої сфери в 2010–2018 рр. Показано 
динаміку структури імпорту продукції агро-
продовольчої сфери в 2010–2018 рр. Дове-
дено, що процеси здійснення експортно
імпортних операцій тісно взаємопов’язані, 
у результаті чого відбувається підвищення 
результативності багатьох фінансово
економічних показників. Для підвищення 
експортноімпортного потенціалу України 
необхідно розробити загальнонаціональну 
програму розвитку експортноімпортних 
операцій агропродовольчого сектору, яка 
б значно стимулювала ці процеси.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяль-
ність регіону, експорт, імпорт, динаміка, 
регіональні зовнішньоекономічні відносини, 
зовнішньоекономічні зв’язки регіону, геогра-
фічна структура.

Активное включение агропромышленного 
комплекса Украины в мировое хозяйство, 
привлечение к решению продовольствен-
ных проблем других регионов и отдельных 
стран не должны негативно влиять на обе-
спечение продовольствием нашей страны. 
Рассмотрены основные теоретикомето-
дологические подходы к формированию 
стратегии деятельности предприятий 
агропродовольственной сферы, ориенти-
рованной на рост конкурентоспособности 
продукции на мировых рынках на базисной 
основе оценки динамики и структуры экс-
портноимпортных операций. Определены 
основные законодательные принципы внеш-
неэкономической деятельности. Проана-
лизирована динамика структуры экспорта 
продукции агропродовольственной сферы 
в 2010–2018 гг. Показана динамика струк-
туры импорта продукции агропродоволь-
ственной сферы в 2010–2018 гг. Доказано, 
что процессы осуществления экспортно
импортных операций тесно взаимосвязаны, 
в результате чего происходит повышение 
результативности многих финансовоэко-
номических показателей. Определены фак-
торы низкой конкурентоспособности про-
дукции агропромышленной сферы, в том 
числе по ценовым параметрам.
Ключевые слова: внешнеэкономическая 
деятельность региона, экспорт, импорт, 
динамика, региональные внешнеэкономи-
ческие отношения, внешнеэкономические 
связи региона, географическая структура.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ 
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

PROSPECTS OF FOREIGN ECONOMIC VECTOR  
FOR AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT OF THE BLACK SEA REGION

Постановка проблеми. Активне включення 
агропромислового комплексу України у світове 
господарство, залучення до вирішення продо-
вольчих проблем інших регіонів та окремих країн 
не повинні негативно впливати на забезпечення 
продовольством нашої країни, призводити до 
погіршення здоров’я населення через нестачу 

необхідних та якісних здорових харчових продук-
тів, не повинні піддавати небезпеці екологічний 
стан довкілля через застосування інтенсивних 
або ж навіть шкідливих засобів вирощування 
та захисту рослин тощо. Таким чином, зроста-
юча лібералізація зовнішніх торговельних відно-
син потребує формування виваженої відповідної 

Active inclusion of agroindustrial complex of Ukraine in the world economy, involvement in solving food problems of other regions and individual countries 
should not adversely affect the provision of food in our country, should not lead to deterioration of public health due to lack of necessary and quality, healthy 
food, should jeopardize the environmental condition of the environment through the use of intensive or even harmful means of cultivation and protection of 
plants, etc. Thus, the increasing liberalization of foreign trade relations requires the formation of a prudent policy aimed at increasing export volumes and 
structure on the one hand and protecting the domestic producer through active protectionist measures within the framework of commitments and signed 
agreements. The purpose of the article. Consideration of the basic theoretical and methodological approaches to the formation of the strategy of activity of 
agrofood enterprises, focused on increasing the competitiveness of products in world markets on the basis of an assessment of the dynamics and struc-
ture of exportimport operations. The main legislatively determined principles of foreign economic activity are defined. The dynamics of export structure 
of agrofood products in 20102018 is analyzed. The dynamics of the structure of imports of agricultural products in 20102018 is shown. It is proved that 
the processes of exportimport operations are closely interrelated, resulting in many financial and economic indicators being improved. The mechanism 
of state support and regulation of domestic producers, including through the support of export operations, which should include the use of various forms, 
methods and methods of legal and economic nature. The factors of low competitiveness of agroindustrial products production, in particular in terms of price 
parameters, were determined. It is proposed that in order to increase the exportimport potential of Ukraine, it is necessary to develop a national program 
of development of exportimport operations of the agrofood sector, which would significantly stimulate these processes.
Key words: foreign economic activity of the region, export, import, dynamics, regional foreign economic relations, foreign economic relations of the region, 
geographical structure.
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політики, спрямованої, з одного боку, на зростання 
обсягів та структури експорту, з іншого – на захист 
вітчизняного виробника за допомогою активних 
протекціоністських заходів у рамках прийнятих на 
себе зобов’язань та підписаних домовленостей, 
адже лібералізація торгівлі може призвести і до 
від’ємного ефекту: збільшення потоків імпортних 
товарів за низькими цінами спроможне нанести 
непоправну шкоду вітчизняному бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розроблення та реалізації сучасних 
стратегій розвитку фірм, компаній переробних галу-
зей АПК широко аналізуються в наукових роботах 
вітчизняних та іноземних економістів. Серед най-
більш значних робіт – статті О. Амонії, В. Андрій-
чука, О. Бородіної, П. Гайдуцького, В. Геєця, 
Р. Зубкова, С. Кваші, Л. Михайлової, Т. Осташко, 
Б. Пасхавера, О. Павлова, П. Саблука, С. Соко-
ленко Р. Скупського та ін. Разом із тим варто про-
вести аналіз перспектив зовнішньоекономічного 
вектору розвитку агропродовольчого сектору.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розгляд основних теоретико-методологічних під-
ходів до формування стратегії діяльності підпри-
ємств агропродовольчої сфери, орієнтованої на 
зростання конкурентоспроможності продукції на 
світових ринках, на базисній основі оцінки дина-
міки та структури експортно-імпортних операцій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зовнішньоекономічна діяльність є одним з основних 

напрямів господарської діяльності вітчизняних під-
приємств, вона реалізується значною мірою за меж-
ами України через експортні та імпортні операції, між-
народну виробничу та науково-технічну інтеграцію та 
кооперацію. Серед основних законодавчо визначе-
них принципів ЗЕД передусім слід назвати такі:

– організація міжнародного обміну результа-
тами праці та природними ресурсами в їх вартісній 
та матеріальній формах;

– оцінка споживчої вартості продукції на між-
народному ринку проводиться згідно з принципом 
міжнародного розподілу праці;

– організація міжнародного грошового обігу [5].
За продукцією тваринного походження про-

тягом 2010–2018 рр. ми можемо побачити змен-
шення питомої ваги в загальному обсязі експорту 
(з 7,76% до 6,5%).

За продукцією рослинного походження протя-
гом 2010–2018 рр. спостерігається зростання пито-
мої ваги в загальному обсязі експорту (із 40,02% 
до 53,12%). Максимальна питома вага становила 
в 2015 р. 54,74%.

За оліями та жирами спостерігається незначне 
зменшення – з 26,34% до 24,16%. Максимальна 
питома вага становила 20,60% у 2013 р.

По готових харчових продуктах ми можемо спо-
стерігати значне зниження питомої ваги – з 25,88% 
у 2010 р. до 16,22% у 2018 р.

Динаміку структури експорту продукції АПК 
зображено на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка структури експорту продукції АПК у 2010–2018 рр.
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Проаналізуємо структуру імпорту. За продукцією 
тваринного походження протягом 2010–2013 рр. 
спостерігається поступове зростання питомої ваги 
в загальному обсязі імпорту (з 21,55% до 23,12%). 
Із 2014 р. спостерігається зменшення питомої ваги 
в загальному обсязі імпорту, до 16,1% у 2016 р., 
а в 2017–2018 рр. питома вага незначно збільши-
лася, до 18,16%.

За продукцією рослинного походження на 
протязі 2010–2018 рр. спостерігається посту-
пове зростання питомої ваги в загальному обсязі 
імпорту (з 27,14% до 30,25%). Найбільша питома 
вага становила в 2014 р. – 33,53%.

За оліями та жирами спостерігається невелике 
зменшення – із 7,84% до 5,29%. Найменша питома 
вага становила 4,93% у 2013 р.

За готовими харчовими продуктами теж спо-
стерігається незначне збільшення – із 43,47% 
у 2010 р. до 46,30% у 2018 р. Проте найменша 
питома вага спостерігається в 2013 р. – 39,33%.

Динаміку структури імпорту зображено на рис. 2.
Але далеко не будь-яке підприємство має 

достатню можливість для виходу на зовнішній 
ринок. Для цього потрібні спеціальні умови та 
належна мотивація.

На сучасному етапі розвитку економіки нашої 
країни у багатьох підприємств харчової промис-
ловості немає можливості забезпечити виконання 
тих умов виходу на зовнішні ринки, що пов’язані 
з організаційними та техніко-технологічними, які 
істотно впливають на рівень якості продукції, яка 
виробляється.

Виконання даних умов та окремих стимулюю-
чих функцій ЗЕД може призвести до виникнення 
істотних конкурентних переваг у міжнародному 
розподілі праці, збільшенні темпів економічного 
розвитку та вирівнювання витрат виробництва на 
одиницю виробництва продукції як на вітчизняних, 
так і на іноземних підприємствах.

Процеси здійснення експортно-імпортних опе-
рацій тісно взаємопов’язані, у результаті чого від-
бувається підвищення результативності багатьох 
фінансово-економічних показників, рентабель-
ності та прибутковості; окрім того, зростає рівень 
забезпечення підприємства валютними коштами, 
а це, своєю чергою, дає можливість для подаль-
шого розвитку за рахунок закупівлі сучасних тех-
нологій і новітньої техніки у іноземних партнерів.

Окрім того, участь в експортно-імпортних опе-
раціях надає можливість для перегляду структури 
та асортименту експорту виробленої продукції 
в бік товарної її форми замість матеріалів та сиро-
вини. Але без істотної державної підтримки вітчиз-
няних аграріїв виконання цих намірів неможливе. 
Механізм державної підтримки та регулювання 
вітчизняних виробників, у тому числі й через під-
тримку експортних операцій, має включати засто-
сування різноманітних форм, способів і методів 
правового та економічного характеру. Державі 
у цьому разі слід виступати гарантом інвестицій-
ної безпеки, соціально-економічної стабільності 
для іноземних та вітчизняних інвесторів.

Для того щоб вибрати конкретні вектори роз-
витку ЗЕД, слід спочатку визначити й проаналізу-
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Рис. 2. Динаміка структури імпорту продукції АПК у 2010–2018 рр.
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вати стан експортно-імпортних операцій за окре-
мими географічними напрямами та об’єктами, 
оцінити місткість окремих міжнародних ринків 
та ступінь конкуренції на них, дослідити сегмент 
ринку, що займає виділений вид продукції [4].

Але недостатньо глибоке вивчення особли-
востей зовнішнього середовища, оцінка місткості 
ринку країни, особливостей законодавства із 
зовнішньої торгівлі, а також окремих рис діяльності 
іноземних партнерів, з якими були підписані угоди, 
можуть призвести до ризиків великих фінансових 
та матеріальних утрат. З іншого боку, своєчасне 
та повне отримання інформації про стан ЗЕД дає 
широкі можливості окремому підприємству для 
прийняття ефективного стратегічного рішення про 
подальший її розвиток.

Постійний розвиток експортних потужностей є 
головною умовою результативної роботи компанії 
в динамічному середовищі сучасного ринку. Під-
ходи до аналізу експортного потенціалу відобра-
жають різні рівні: держави, регіону, галузі, підпри-
ємства [1]. Ми розглядаємо експортний потенціал 
на рівні підприємств, які безпосередньо створюють 
матеріальні блага і надають послуги. На всіх інших 
рівнях створюються умови для ефективного про-
цесу експортних операцій. Слід звернути увагу на 
експортний потенціал безпосередньо підприємств 
та їх можливість випускати конкурентоздатну про-
дукцію [2]. Із погляду розвитку агропродовольчого 
комплексу ми розглядаємо підприємства харчової 
промисловості, які 80% сировини для виготов-
лення власної продукції отримують від сільсько-
господарських підприємств. Якість виготовленої 
продукції харчової промисловості напряму зале-
жить від якості отриманої сировини. Тобто необ-
хідна особлива взаємозацікавленість у кінцевому 
результаті створення конкурентоздатної продукції 
та можливості її експортувати.

Для цього необхідно впроваджувати новітню 
техніку і технології виробництва. Зовнішній ринок 
потребує інноваційних рішень у розвитку агропро-
довольчого комплексу. Разом із тим в умовах гло-
балізації зовнішньоекономічних відносин важливо, 
щоб країни були спроможні до правового регулю-
вання зовнішніх відносин із погляду захисту влас-
них виробників.

Україна як аграрно-індустріальна держава пови-
нна визначити пріоритетні галузі, які суттєво впли-
ватимуть на її конкурентоспроможність. Прагнучі 
реалізувати геополітичні переваги національної 
економіки, Україна підвищує увагу до потенціалу 
вітчизняного агропромислового комплексу, який 
може і повинен стати джерелом виходу України на 
новий рівень розв’язання питань розвитку націо-
нальної економіки та підвищення її конкурентоспро-
можності. Відродження національної економіки 
потрібно починати з агропромислового комплексу, 
адже тут – джерело внутрішніх накопичень [7].

Разом із тим низька конкурентоспроможність 
продукції агропромислової сфери, зокрема й за ціно-
вими параметрами, зумовлена кількома чинниками:

– високою трудомісткістю;
– недостатнім рівнем технічної забезпеченості 

і механізації переробних галузей;
– недостатньою якістю та високою вартістю 

сировинних і матеріальних ресурсів для виробни-
цтва експортної продукції, що значно підвищує її 
собівартість.

Також недостатня мотивація у виробництві 
експортної продукції зумовлена різними органі-
заційно-економічними, бюрократичними, політич-
ними чинниками [4].

Для підвищення експортно-імпортного потен-
ціалу України необхідно розробити загальнонаці-
ональну програму розвитку експортно-імпортних 
операцій агропродовольчого сектору, яка б значно 
стимулювала ці процеси.

Проте вже першим кроком для цієї програми 
стало прийняття в 2017 р. Експортної стратегії 
України до 2021 р., затвердженої Кабінетом Міні-
стрів України, основними цілями якої буде дивер-
сифікація експорту шляхом підвищення конкурен-
тоздатності малого і середнього бізнесу [3].

Цей документ включає три складники:
– дорожню карту стратегічного розвитку тор-

гівлі і відповідний план дій;
– секторальні та крос-секторальні стратегії;
– синхронізацію всіх стратегій в одному документі.
У рамках Експортної стратегії було затверд-

жено перелік нових перспективних ринків, які 
зможуть замінити традиційні експортні ринки, 
доступ до яких ускладнено через політичну ситу-
ацію. Зокрема, було визначено топ-20 ринків, які 
за умови вибору правильних форм та інструмен-
тів роботи з ними здатні показати досить швидкі 
результати [1].

Також стратегія передбачає визначення най-
більш перспективних ринків експорту продукції, на 
які буде спрямовано першочергові заходи уряду, 
а також пріоритетні галузі: харчова, інформаційні 
технології, машинобудівна, аерокосмічна, а також 
«креативні» галузі.

Для реалізації стратегії планується створення 
експортно-кредитного агентства, а також інституту 
торговельних і аграрних аташе в ключових регіо-
нах для зовнішньоекономічної діяльності.

Так, уже сьогодні 278 підприємств мають право 
експорту агропродовольчої продукції на ринки 
ЄС, усього планується організувати відносини 
із 75 країнами світу. Однак необхідно для цього 
впровадити понад 50 законодавчих, організацій-
них, освітніх та інноваційних завдань [3].

Реалізація визначеної експортної стратегії роз-
витку України, у тому числі агропродовольчої сфери, 
потребує нових підходів, які повинні спиратися на 
інтенсивність, інвестиційність та інноваційність.
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Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, можна зробити висновок, що експортна 
стратегія розвитку підприємств може ефективно 
функціонувати і розвиватися в Україні у разі фор-
мування певних мотиваційних, економічних, орга-
нізаційних, правових та соціальних умов, які дають 
однакову можливість вести експортно-імпортні 
операції малому, середньому і великому бізнесу. 
Це – механізми державної фінансової підтримки, 
податкової, інформаційно-консультативної, марке-
тингової та інших видів підтримки, у тому числі й 
дипломатичної.
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У статті оцінюється конкурентоспромож-
ність у зовнішній торгівлі суб'єктів господа-
рювання, згрупованих за кількістю найманих 
працівників. Класифікацію зведено до п’яти 
груп. Методологічну основу аналізу стано-
вили показники результативності зовніш-
ньої торгівлі, у тому числі індекс Балласа, 
застосування якого дало змогу кількісно 
виміряти відносні порівняльні переваги в екс-
портноімпортних операціях із товарами 
різних господарюючих суб’єктів у розрізі 
регіонів України. На основі здійснених роз-
рахунків сформовано матрицю розподілу 
регіонів України за рівнем виявлених порів-
няльних переваг та за індексом покриття 
імпорту експортом. Отримані результати 
дослідження надали можливість сформулю-
вати висновки щодо застосування інстру-
ментів зовнішньоторговельної політики на 
регіональному рівні з урахуванням інтересів 
різних груп підприємців. Ці висновки можуть 
бути корисними для розроблення експортної 
стратегії регіону й обґрунтування заходів 
підтримки малого та середнього підприєм-
ництва.
Ключові слова: суб’єкти господарювання, 
зовнішня торгівля, конкурентоспромож-
ність, експорт, імпорт, виявлені порівняльні 
переваги, регіони.

В статье оценивается конкурентоспособ-
ность во внешней торговле хозяйствующих 
субъектов, сгруппированных по количеству 
наемных работников. Классификация све-
дена к пяти группам. Методологическую 
основу анализа составляли показатели 
результативности внешней торговли, в 
том числе индекс Балласа, применение кото-
рого позволило количественно измерить 
относительные сравнительные преимуще-
ства в экспортноимпортных операциях с 
товарами разных хозяйствующих субъек-
тов в разрезе регионов Украины. На основе 
произведенных расчетов сформирована 
матрица распределения регионов Украины 
по уровню сравнительных преимуществ и 
по индексу покрытия импорта экспортом. 
Полученные результаты исследования 
позволили сформулировать выводы по при-
менению инструментов внешнеторговой 
политики на региональном уровне с учетом 
интересов разных групп предпринимателей. 
Эти выводы имеют практическое значе-
ние для разработки экспортной стратегии 
региона и обоснования программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
Ключевые слова: субъекты хозяйствова-
ния, внешняя торговля, конкурентоспособ-
ность, экспорт, импорт, выявленные срав-
нительные преимущества, регионы.

The article aims to assess the competitiveness in foreign trade of business entities, which are grouped by the number of employees. Five groups of eco-
nomic entities are distinguished: from the smallest with 1 entrepreneur to the largest, which employ 250 people or more. The methodological basis of the 
analysis was indicators of the effectiveness of foreign trade, including the Balassa index. The use of this index made it possible to measure the relative com-
parative advantages in exportimport of goods operations for various business entities that conduct their business in different regions of Ukraine. According 
to the results of calculations, the distribution matrix of the regions of Ukraine was formed by such indicators as the volume of foreign trade turnover, the 
index of revealed comparative advantages and the Exports to imports ratio of goods and services. The results of the study allowed us to draw conclusions 
on the use of foreign trade policy instruments at the regional level, taking into account the interests of different groups of entrepreneurs. The results of the 
study allowed us to draw conclusions on the use of foreign trade policy instruments at the regional level, taking into account the interests of different groups 
of entrepreneurs. These conclusions can be useful for shaping the region’s export strategy, especially for choosing instruments of foreign economic policy. 
The results of the study allow recommending the local governments to provide information and organizational support to small enterprises. Export credit 
insurance and publicprivate partnerships in the construction of infrastructure facilities can be useful for enterprises with 50249 employees. The local 
governments should develop a continuing education program with the participation of local educational centers and regional development agencies and 
implement an active territory branding policy to increase the foreign trade performance of large enterprises. An important role is played by intermunicipal 
cooperation and the region’s participation in projects financed by foreign partners and international organizations.
Key words: economic entities, foreign trade, competitiveness, export, import, revealed comparative advantages, regions.

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: РЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ
INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF ECONOMIC ENTITIES:  
REGIONAL COMPARISONS

Постановка проблеми. Господарювання в рин-
кових умовах за високого рівня відкритості економіки 
вимагає формування дієвої стратегії управління 
конкурентоспроможністю у сфері зовнішньоеко-
номічних зв’язків як із боку суб’єктів підприємни-
цтва, так і з боку місцевої влади, яка безпосеред-
ньо впливає на формування бізнес-середовища 
в межах конкретного регіону. У зв’язку із цим оцінка 
рівня виявлених переваг у міжнародній торгівлі на 
сучасному етапі є актуальним питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Конкурентоспроможність суб’єкта господарювання 
у зовнішній торгівлі характеризує його можливість 
ефективно діяти на зовнішньому ринку та узго-
джувати власні інтереси з інтересами іноземних 

партнерів та інтересами державних інститутів, що 
здійснюють регулювання у сфері зовнішніх відно-
син. Це пояснює достатньо високу увагу науковців 
до дослідження даної проблеми. Конкурентоспро-
можність розглядається як умова розвитку підпри-
ємницької діяльності (А. Мельник, С. Пташник [8]), 
як індикатор ефективності функціонування суб’єкта 
господарювання (В. Кравченко, К. Алексич [6]), як 
передумова економічного зростання на рівні галузі 
(П. Бечко, Я. Голобородько [5], М. Портер [10]) тощо. 
Однак протягом останніх десятиліть усе більш ваго-
мого значення набуває аспект аналізу конкуренто-
спроможності як чинника розвитку зовнішньоеко-
номічних зв’язків (С. Малихіна [7]), Л. Соете [3]), 
зокрема питання, пов’язані з оцінкою порівняльних 
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Таблиця 1
Експортно-імпортні операції з товарами суб’єктів господарювання  

за кількістю найманих працівників у розрізі регіонів України у 2018 р., млн дол. США 
до 9 осіб 10-49 осіб 50-249 осіб 250 і більше ФОП

ЕХ ІМ ЕХ ІМ ЕХ ІМ ЕХ ІМ ЕХ ІМ
Вінницька 318 59,4 76,1 105 394 143 582 194,6 12 28
Волинська 7,11 87,5 67,7 78,3 76,8 63,7 510 505,4 21 54
Дніпропетровська 33,5 372 113 811 227 686 7095 2893 11 88
Донецька 20 23,8 14,9 29 164 79,6 4608 1976 2,3 6,6
Житомирська 43,5 54,4 47,1 41,3 116 58,3 352 315,3 31 15
Закарпатська 25,6 42,8 36,7 50,1 227 147 876 1223 61 28
Запорізька 72,4 64,7 73,8 209 219 91 2923 1308 6 11
Івано-Франківська 11,5 49,6 30,8 84,2 105 83,7 665 568,5 32 25
Київська 16,1 195 70,3 844 354 1158 1213 1184 8,1 23
Кіровоградська 17,6 42,1 156 39,6 173 65,7 93,6 65,8 1,7 4,6
Луганська 0,2 14,1 16,6 29,8 17,5 25,3 164 93,2 0,1 2,4
Львівська 27 217 200 535 328 436 1171 1014 26 65
Миколаївська 27,8 31,4 22 28,4 219 40,9 1552 555,4 0,9 8,6
Одеська 78,4 296 190 397 212 210 495 275 5,3 25
Полтавська 31,5 69 65,2 233 215 113 1532 894,3 2,9 8,5
Рівненська 16,6 32,2 61,7 40,3 76,4 56,7 216 136,2 16 18
Сумська 16,7 68,5 32,3 92,2 192 113 469 379,4 11 57
Тернопільська 6,08 14,4 19,3 60,5 177 121 222 194,3 7,9 16
Харківська 39,1 196 108 320 253 303 741 741,4 20 45
Херсонська 15,5 28,3 54,3 66,2 54,1 89,1 78,9 61,5 1,6 4,6
Хмельницька 3,08 40,6 70,6 63,4 198 118 310 191,1 7,7 15
Черкаська 17,4 37,3 53,4 69,2 152 84 476 174,1 17 11
Чернівецька 6,49 13,7 17,9 38,3 35,2 16,3 66,7 41,5 17 19
Чернігівська 15,8 40,3 91 78,2 176 93,8 423 250,3 5,6 5,4
м. Київ 432 2799 951 5437 2717 6882 5196 6711 13 54

Джерело: складено автором на основі даних [9]

переваг у зовнішній торгівлі (Д. Хінлупен Д. Маре-
вич [1], Т. Волрас [4]), а також вимірювання ефектив-
ності зовнішньої торгівлі [2]. Наростання процесів 
глобалізації за сучасних умов ще більше посилює 
інтерес до даної проблематики.

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є регіональне порівняння міжнародної 
конкурентоздатності суб’єктів господарювання, 
що використовують різну кількість найманої праці. 
Предметом дослідження є експортно-імпортні 
операції вітчизняних господарюючих суб’єктів. 
Об’єктами дослідження є регіони України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У трактовці поняття «конкурентоспроможність» 
ми поділяємо думку тих авторів, що характе-
ризують її як «здатність суб’єкта ринку витри-
мувати конкуренцію порівняно з аналогічними 
суб’єктами» [8, с. 106]. Зовнішньоекономічна діяль-
ність посилює конкуренцію за рахунок включення 
до контрагентів іноземних гравців, що, з одного 
боку, вводить більш жорсткі «правила гри» для 
вітчизняних виробників щодо проникнення на іно-
земний ринок, а з іншого – загострює внутрішню 
конкуренцію між суб’єктами господарювання щодо 
використання ресурсів, необхідних для здійснення 
підприємницької діяльності. Одним із видів еко-
номічних ресурсів виступає наймана праця. Від-

повідно до поставленої мети дослідження, увагу 
сконцентровано на оцінці конкурентоспромож-
ності суб’єктів господарювання, класифікованих 
за критерієм кількості найманих працівників на 
п’ять груп: фізичні особи – підприємці (ФОП) із 
наймом до дев’яти осіб, від 10 до 49 осіб, від 50 до 
249 осіб, від 250 осіб і більше.

На думку С. Малихіної, «конкурентоспромож-
ність підприємства на міжнародному ринку ста-
новлять його здібності й можливість включення 
тих активів, які можуть стати конкурентними пере-
вагами» [7, с. 527]. В. Кравченко та К. Алексич 
серед складників конкурентоспроможності підпри-
ємства виділяють конкурентоспроможність пер-
соналу [6, с. 51]. Такий підхід цілком відповідає 
завданню даного дослідження щодо виявлення 
конкурентних переваг у зовнішній торгівлі, здобу-
тих за рахунок залучення найманої праці.

Із досить широкого переліку показників, за 
допомогою яких можна виміряти конкурентоспро-
можність у зовнішній торгівлі [2], у даній роботі 
вибрано коефіцієнт покриття імпорту експортом 
та індекс виявлених конкурентних переваг Бела 
Баласса, розрахованого за такою формулою:
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Таблиця 2
Розрахункові значення коефіцієнта покриття імпорту експортом (КП)  

та індексу виявлених порівняльних переваг (ПП) 
Коефіцієнт покриття імпорту експортом Індекс виявлених порівняльних переваг
≤ 9 10-49 50-249 ≥ 250 ФОП ≤ 9 10-49 50-249 ≥ 250 ФОП

Вiнницька 5,3 0,7 2,75 2,99 0,41 3 0,99 1,48 0,9 0,3
Волинська 0,1 0,9 1,21 1,01 0,38 -1,2 1,17 0,65 -0,2 0,22
Днiпропетровська 0,1 0,1 0,33 2,45 0,13 -1,1 -0,7 -0,6 0,7 -0,9
Донецька 0,8 0,5 2,06 2,33 0,36 1,2 0,64 1,19 0,6 0,15
Житомирська 0,8 1,1 1,99 1,12 2,06 1,1 1,44 1,15 -0,1 1,91
Закарпатська 0,6 0,7 1,54 0,72 2,17 0,8 1 0,9 -0,6 1,96
Запорiзька 1,1 0,4 2,41 2,24 0,56 1,4 0,27 1,34 0,6 0,6
Івано-Франківська 0,2 0,4 1,25 1,17 1,32 -0,1 0,3 0,69 -0,1 1,46
Київська 0,1 0,1 0,31 1,02 0,36 -1,2 -1,2 -0,7 -0,2 0,16
Кiровоградська 0,4 3,9 2,63 1,42 0,37 0,5 2,68 1,43 0,1 0,19
Луганська 0 0,6 0,69 1,75 0,04 -3 0,72 0,1 0,3 -2
Львiвська 0,1 0,4 0,75 1,15 0,39 -0,8 0,32 0,18 -0,1 0,25
Миколаївська 0,9 0,8 5,35 2,79 0,11 1,2 1,05 2,14 0,8 -1,1
Одеська 0,3 0,5 1,01 1,8 0,21 -0 0,57 0,48 0,4 -0,4
Полтавська 0,5 0,3 1,9 1,71 0,34 0,5 0,04 1,11 0,3 0,1
Рiвненська 0,5 1,5 1,35 1,59 0,91 0,7 1,74 0,76 0,2 1,09
Сумська 0,2 0,4 1,7 1,24 0,19 -0,1 0,26 1 -0 -0,5
Тернопiльська 0,4 0,3 1,46 1,14 0,51 0,5 0,17 0,84 -0,1 0,51
Харкiвська 0,2 0,3 0,83 1 0,44 -0,3 0,23 0,28 -0,2 0,37
Херсонська 0,5 0,8 0,61 1,28 0,34 0,7 1,11 -0 0 0,1
Хмельницька 0,1 1,1 1,68 1,62 0,52 -1,3 1,42 0,99 0,3 0,53
Черкаська 0,5 0,8 1,81 2,73 1,5 0,6 1,05 1,06 0,8 1,59
Чернiвецька 0,5 0,5 2,16 1,61 0,9 0,6 0,55 1,24 0,2 1,08
Чернігівська 0,4 1,2 1,88 1,69 1,03 0,4 1,46 1,1 0,3 1,22
м. Київ 0,2 0,2 0,39 0,77 0,23 -0,5 -0,4 -0,5 -0,5 -0,3

Джерело: розраховано автором

де RCA – коефіцієнт виявленої порівняльної 
переваги певної групи суб’єктів;

EХik – експорт групи і регіону k;
EMik – імпорт групи і регіону k;
ЕХk – експорт регіону k;
IMk – імпорт регіону k.

Вихідні дані, наведені для розрахунків, пред-
ставлено в табл. 1. Дані табл. 1 дають можли-
вість значні відмінності між регіонами за обся-
гом зовнішньоторговельного обороту: до ТОП-5 
лідерів входять м. Київ (33 784,8 млн. дол.), Дні-
пропетровська область (12 987,5 млн. дол.), 
Донецька область (7 092,6 млн. дол.), Київська 
область (5 498,6 млн. дол.) та Запорізька область 
(5 140 млн. дол.); аутсайдерами є Херсонська 
(597,6 млн. дол.), Луганська (487,9 млн. дол.) та 
Чернівецька (339,7 млн. дол.) області.

Аналіз результативності зовнішньої торгівлі 
у розрізі груп за кількістю найманих робітників 
показує значну перевагу великих підприємств 
(із чисельністю робітників 250 і більше осіб) за 
винятком Кіровоградської області.

Результати обрахунку якісних показників 
зовнішньої торгівлі наведено в табл. 2.

Отримані дані здають змогу розподілити регі-
они за критерієм ефективності зовнішньоеконо-
мічних зв’язків (табл. 3).

Матриця дає можливість продемонструвати 
відмінні результати зовнішньоекономічної діяль-
ності суб’єктів господарювання, які розрізняються 
за кількістю найманих працівників. Зокрема, малі 
підприємства (до дев’яти осіб) досить упевнено 
реалізували переваги у зовнішній торгівлі, збері-
гаючи при цьому позитивне зовнішньоторговельне 
сальдо у Вінницькій та Запорізькій областях. Поді-
бні результати демонстрували також ФОП у Жито-
мирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чер-
каській та Чернігівській областях. Аналіз результатів 
ЗЕД середніх та великих підприємств переклю-
чає увагу на наявні проблеми у сфері експортно-
імпортних операцій. Так, середні підприємства 
Дніпропетровської, Київської, Херсонської облас-
тей та м. Києва були неконкурентоспроможними 
порівняно з такими ж суб’єктами інших регіонів. 
Така ж проблемна ситуація зберігалася для вели-
ких підприємств (250 і більше осіб) Закарпатської, 
Харківської областей та м. Києва. Звертає на себе 
увагу той факт, що великі виробники Волинської, 
Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львів-
ської та Тернопільської областей, маючи позитивне 
зовнішньоторговельне сальдо (КП > 1), не здобули 
порівняльних переваг у зовнішній торгівлі (ПП < 0).

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз 
результатів зовнішньої торгівлі товарами суб’єктів 
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Таблиця 3
Матриця розподілу регіонів України за ефективністю ЗЕД у розрізі груп суб’єктів господарювання

до 9 
осіб КП > 1 КП < 1

П
П

 >
 0

Вінницька, Запорізька

Донецька, Житомирська, Закарпатська, 
Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, 

Рівненська, Тернопільська, Херсонська, 
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська

П
П

 
< 

0 Волинська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, 
Київська, Луганська, Львівська, Одеська, 

Сумська, Харківська, м. Київ, Хмельницька 

10-49 
осіб

П
П

 >
 0 Житомирська, Рівненська Кіровоградська, 

Хмельницька, Чернігівська

Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, 
Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, 
Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, 

Тернопільська, Харківська, Херсонська, 
Черкаська, Чернівецька

П
П

<0 Дніпропетровська, Київська, м. Київ

50-249 
осіб

П
П

 >
 0

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Сумська, Запорізька, 

Івано-Франківська, Одеська, Донецька, 
Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, 
Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, 

Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 

Луганська, Львівська, Харківська, 

П
П

<0 Дніпропетровська, Київська, Херсонська, 
м. Київ 

250 і 
більше 

осіб П
П

 >
 0

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 
Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, 

Одеська, Полтавська, Рівненська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, 

Чернігівська

П
П

<0 Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, 
Київська, Львівська, Тернопільська Закарпатська, Харківська, м. Київ

ФОП

П
П

>0 Житомирська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Черкаська, Чернігівська

Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, 
Київська, Львівська, Кіровоградська, 

Полтавська, Рівненська, Тернопільська, 
Харківська, Херсонська, Хмельницька, 

Чернівецька, 

П
П

<0 Дніпропетровська, Луганська, Миколаївська, 
Одеська, Сумська, м. Київ

Джерело: складено автором за даними таблиці 2

господарювання з різною чисельністю найманих 
працівників може бути використаний під час фор-
мування експортних стратегій регіонального рівня. 
Зокрема, такий аналіз забезпечує наукове обґрун-
тування вибору інструментів зовнішньоекономічної 
політики регіону. За даними, отриманими в резуль-
таті дослідження, можна рекомендувати місцевим 
органам влади в областях, де малі підприємства 
потребують підтримки у сфері ЗЕД, переймати 
позитивний досвід інформаційного та організацій-
ного сприяння експорту Вінницької та Запорізь-
кої областей. Важливим інструментом підтримки 
середніх підприємств є державне страхування екс-
портних кредитів та державно-приватне партнер-
ство у розбудові об’єктів інфраструктури, що обслу-
говує ЗЕД. Для великих підприємств місцевим 
органам влади доцільно запропонувати програму 
взаємодії із центрами підвищення кваліфікації та 
закладами освіти з метою надання компетенцій 

у сфері ЗЕД співробітникам зовнішньоторговель-
них та маркетингових відділів фірм за участі пред-
ставників Торгово-промислової палати та Агенції 
регіонального розвитку. Важливими напрямами 
зовнішньоекономічної політики на рівні регіону є 
міжмуніципальне співробітництво та приєднання 
до різноманітних проєктів, започаткованих інозем-
ними партнерами та міжнародними організаціями. 
Широке висвітлення результатів такої взаємодії 
у засобах масової інформації, а також активна 
політика брендингу території значно сприятимуть 
підвищенню ефективності зовнішніх зв’язків усіх 
суб’єктів господарювання.
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The article deals with the state of the Ukrainian 
banking system in times of instability and con-
stant changes. During the review period, the 
penetration of foreign capital increased due to a 
sharp decline in the number of banks. The sector 
has seen a significant increase in nonperforming 
loans. There was a substantial excess of expen-
diture over revenues, which led to lossmaking 
activities. The indicators of capital adequacy, 
return on assets, return on capital was similarly 
negative during the first half of the survey. Still, in 
the last two years, the indicators have improved 
due to NBU policy. There has been a transpar-
ency and capitalization increase in the banking 
system and the market cleanup from substan-
dard banks. The econometric analysis was per-
formed to study the impact of nonperforming 
loans on the concentration of assets. Based on 
vector autoregression, we determined the sig-
nificant effect of nonperforming loans on assets.
Key words: banking system, financial stability, 
nonperforming loans, foreign capital, profitability, 
capital adequacy.

В статье рассмотрено состояние банков-
ской системы Украины, исследована дина-

мика основных показателей стабильности 
системы. Проникновение иностранного 
капитала увеличилось в связи с резким 
сокращением числа банковских учреждений. 
Наблюдался критический рост неработа-
ющих кредитов, произошло значительное 
превышение расходов над доходами, что 
привело к убыточным операциям. Пока-
затели достаточности капитала и рен-
табельности активов и рентабельности 
капитала также были отрицательными 
в течение первой половины исследования. 
Тем не менее, за последние два года пока-
затели улучшились, произошло повышение 
прозрачности банковской системы, очистка 
рынка от фиктивных и некачественных 
банков, увеличение капитализации банков-
ской системы и увеличение доходности 
капитала и активов. Был проведен эконо-
метрический анализ для изучения влияния 
неработающих кредитов на концентрацию 
активов в банковском секторе Украины.
Ключевые слова: банковская система, 
финансовая устойчивость, неработающие 
кредиты, иностранный капитал, рента-
бельность, достаточность капитала.

Забезпечення фінансової стабільності визначається стійким розвитком банківської системи, яка має вирішальне значення для ефективної 
грошовокредитної політики. Успішне функціонування банківської системи  основа ефективного функціонування економіки. Циклічність криз 
у банківському секторі підтверджує відсутність систем раннього реагування на виникаючі негативні шоки в банківській діяльності і вказує на 
необхідність посилення контролю та нагляду за всім сектором. Таким чином, першочерговим завданням для країн повинно бути запобігання 
кризовим явищам банківської системи та зменшення їх негативного впливу на реальну економіку. У статті розглянуто стан банківської 
системи України у період нестабільності та постійних змін. Протягом досліджуваного періоду проникнення іноземного капіталу збільшилось 
за рахунок різкого скорочення кількості банківських установ. Незважаючи на зменшення кількості банків, сума активів мала зростаючу тен-
денцію, що свідчить про те, що на фінансовому ринку України залишаються стабільні банки. У секторі спостерігається значне зростання 
показника непрацюючих кредитів до небезпечного рівня. Протягом досліджуваного періоду наявне значне перевищення витрат над доходами 
у банківському секторі України, що призвело до збиткової діяльності. Показники достатності капіталу та рентабельності активів і капі-
талу аналогічно мали негативні тенденції протягом першої половини дослідження, проте в останні два роки показники покращились і від-
булось певне оздоровлення банківської системи. Спостерігалося підвищення прозорості банківської системи,  очищення ринку від фіктивних 
і неякісних банків, підвищення рівня капіталізації банківської системи та зростання показників рентабельності власного капіталу та активів. 
Для вивчення впливу непрацюючих кредитів на концентрацію активів у банківському секторі України, було проведено економетричний аналіз. 
На основі векторної авторегресії, ми визначили значний вплив непрацюючих кредитів на активи. Модель була розроблена на основі щомісяч-
ної статистики за період з 2017 по 2018 рік.
Ключові слова: банківська система, фінансова стабільність, непрацюючі кредити, іноземний капітал, рентабельність, достатність капі-
талу, докапіталізація.

STABILITY ANALYSIS OF UKRAINIAN BANKING SYSTEM
АНАЛІЗ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Introduction. Today, market relations are devel-
oping under conditions of fierce competition, which 
affects not only the industrial sector but also the ban-
king system as a whole. It is known that a developed 
banking system is a decisive condition for the efficient 
functioning of the economy. Over the past decade, the 
situation in the financial market of Ukraine was marked 
by instability and constant changes, which led to crisis 
phenomena in the entire economic system, since the 
financial sector has a direct connection with all sectors 
of the national economy of Ukraine, as well as with the 
banking system of other countries. The greatest neg-
ative impact was exerted by such factors as liquida-
tion and bankruptcy of banks; unprofitable activities of 
banks; decrease in the total share of obligations; dete-
rioration in the quality of bank loan portfolios; negative 
dynamics of the capital of the banking system; hryvnia 
devaluation; decrease in population income.

The banks of Ukraine are forced to operate under 
the global uncertainty of the environment, which com-
plicates the process of identification, assessment, and 
elimination of risks. Therefore, we propose to analyze 
the functioning of the banking system of Ukraine, to 
identify the main shortcomings, and consider ways to 
improve it. 

Analysis of recent publications. The issues of 
ensuring the stability of the banking system are widely 
researched. Many Ukrainian and foreign scholars 
have been studying the problems in analysis, evalu-
ation, and ways of ensuring the financial stability of 
the banking system of Ukraine. There are Barisitz S., 
Gegenheimer G.A., Karminsky A., Kovalenko V. 
Kornelyuk R., Kyfak A., Popova Y., Pigul N., Rodi-
onova T., Sochan P., Tsiganyuk D., Shova O. among 
them. However, the issues of analysis of the latest 
data on the development of banking systems and the 
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consideration of the banking system after the finan-
cial crisis of 2014–2015 remain out of their attention.

The purpose of this paper is to deepen the study 
of methods of economic analysis of banking stabi-
lity in Ukraine and to identify significant gaps in the 
banking system.

Research results. The National Bank of Ukraine 
is the central bank, which pursues a unified state 
policy and plays a regulatory role in the life of com-
mercial banks, which provides support to the banking 
sector in the event of a falling domestic currency and 
the resulting panic. To analyze the peculiarities of the 
banking system of Ukraine, let us consider the dyna-
mics of changes in the number of banks in 2013–
2018. In general, during the study period, the number 
of banks decreased more than twice from 176 banks 
in 2013 to 77 in 2018. The reason for such a sharp 
reduction was the unstable economic and political sit-
uation in the country, deterioration of bank solvency, 
quality of bank loan portfolios, and devaluation of the 
hryvnia (Table 1).

Considering the ownership structure of the assets 
of the banking system of Ukraine, we note a simi-
lar trend with the studied CEE countries: the Czech 
Republic, Slovakia and Poland. However, if in Poland 
the amount of foreign capital decreases, the reverse 
processes occur in Slovakia and the Czech Repub-
lic. Thus, the amount of foreign capital in the Czech 
banking sector amounted to almost 2/3 of the total 
capital. Although in 2018 domestic capital prevailed 
in the banking sector of Ukraine, with a large share 
of state assets throughout the entire period, there is 
a tendency to increase in percentage measurement 
of foreign assets (Fig. 1). However, the reason for 

this is the reduction in the number of banking insti-
tutions of domestic owners, and banks with foreign 
capital do not show significant changes in the number 
(Table 1). Given the excess of the threshold value of 
foreign capital of 40%, dangerous conditions are cre-
ated for the functioning of the banking sector, such 
as foreign control over the banking system, it is pos-
sible to import banking crises from foreign countries, 
outflow of profits from Ukraine and lobbying for goals 
contrary to state interests.

As of 2018, the greater share of foreign capital in 
the banking system of Ukraine belonged to the banks 
of the Russian Federation – 60.1%. Banks from the 
countries of the European Union own 37.6% of the 
authorized capital, in particular, the largest share of 
15% belongs to Austria, 4.9% to Luxembourg, 4.2% 
to France, 4% to Hungary, 3.7% to Greece, 1.7% to 
Poland and 1.5% to Cyprus. Compared to 2017, in 
the current period, the share of foreign investment 
from Austria and Luxembourg has increased, and 
Cyprus has significantly lost its positions. As for other 
countries, there was a slight influx of capital from 
Turkey to Kazakhstan, the United States, Belarus, 
and the British Virgin Islands. The share of foreign 
capital from these countries in 2018 amounted to 
2.3% of the authorized capital of the banking system 
of Ukraine (Table 2). 

Although during 2013–2018, the number of banks 
in Ukraine decreased by 2.3 times; the dynamics of 
assets in the banking sector had a predominantly 
growing trend. Only during 2015–2016, the period of 
the most significant reduction in the number of banks, 
the number of assets decreased from 2014 by UAH 
60.5 million to UAH 12.563 billion in 2016. However, 

Table 1
Dynamics of change in the number of Ukrainian banks

Indicator 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Number of banks licensed by the NB 176 163 117 96 82 77
Number of banks with foreign capital 53 49 41 38 38 37

Source: compiled by the author [1]
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Table 2
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests

Dependent variable: ASSETS
Excluded Chi-sq df Prob.

NPL 6.6820 2 0.0354
All 6.6820 2 0.0354

Dependent variable: NPL
Excluded Chi-sq df Prob.
ASSETS 13.3767 2 0.0012

All 13.3767 2 0.0012

Source: compiled by the authors

already in 2017-2018 there was a rapid increase 
in assets, and in 2018, their amount increased by 
104.5 billion UAH (Fig. 3).

This tendency indicates that despite the signifi-
cant decrease in the number of banks during the 
period under review, stable banks remain in the 
Ukrainian financial market, multiplying their assets 
and operating by the law, subject to stringent oper-
ating conditions. One of the main factors negatively 
affecting the fixed assets of banks is the presence 
of bad debt, that is, non-performing loans. The 
growth of non-performing loans leads to the need 

for the formation of vast reserves, a decrease in the 
efficiency of banking activities and even loss ratio, 
and also negatively affects the adequacy of banks' 
equity. Analyzing the dynamics of non-performing 
loans during 2013–2018, we note that the volume of 
non-performing loans was constantly growing (Fig. 
4). Thus, in 2014 it increased by 31.4%, in 2015 by 
51.6%, in 2016 by 9.8%, in 2017 by 31.7%, and in 
2018 by 6%. The share of non-performing loans in 
2017 reached a critical value of 54.5% of all loans, 
in 2018, the indicator fell slightly to 52% (table 2.4 
Appendix). Throughout the study period, banks' capi-
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tal was not enough to cover the share of non-per-
forming loans. Only because of the additional exter-
nal capitalization of banks it was possible to ensure 
the necessary level of equity.

Considering the capital adequacy ratio, in 2013, it 
had a maximum value of 17.6% for the whole period 
under review, but during 2014–2016 the value of the 
indicator decreased by 4.9% to 12.7%. Such a reduc-
tion is due to the liquidation of individual banks and 
the losses resulting from the formation of reserves. 
During 2017–2018, the position of capital adequacy 
of Ukrainian banks improved, and at the end of 2018, 
it stood at 16.2%. Overall, the capital adequacy ratio 
has been enhanced due to the increase in regulatory 
capital, which indicates that banks have implemented 
capital increase programs [2]. Although the capital 
adequacy ratio during the period under review has 
been insignificant, it suggests an increase in guaran-
tees for deposit protection and improved financial 
soundness of banks (Fig. 5).

Characterizing the profitability of banking, we 
consider such indicators as return on assets (ROA) 
and return on equity (ROE). The return on equity, 
for its part, tended to be worse during the period 
under review. In 2013-2016, the value of the indicator 
decreased sharply annually, and in 2016 the index 
reached its maximum low of 116.7%, reducing by 
117.5% in 3 years. In 2017, return on equity started to 
improve, and in 2017 it stood at -15.8%, with a record 
reduction of 100.9% for the year. In 2018, the figure 
reached a positive value of 14.4%, improving its posi-
tion by 30.2%.

The return on assets had a similar trend, so in 
2013-2016 its value decreased by 11.8%, reach-
ing a maximum negative value of -12.6% in 2016. 
Du ring 2016-2018, there was an improvement in the 
indicator, and in 2018, it was 14.4%, having overcome 
a negative value, it increased by 27% in 2 years.

In general, during the period under review, there 
was a significant excess of expenditure over revenues 
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in the banking sector of Ukraine, which led to unprof-
itable activities [5]. This fact has led to the negative 
values of the indicators of return on assets and return 
on capital. The situation has been exacerbated by a 
steady decline in regulatory capital, which in turn has 
a direct impact on the financial stability and stability 
of banks, the activities of banks, covering the adverse 
effects of the risks borne by banks in the conduct of 
their actions, and ensuring the protection of deposits.

The financial crisis of 2014–2015 hit the banking sec-
tor hardest, growing at an accelerating rate. In subse-
quent years, the quality of credit portfolios of the banking 
system deteriorated, which led to the need to clean up 
the banking system and the need to recapitalize banks 
to create reserves for active operations. Therefore, in 
2014–2016, deduction in reserves, deterioration of prof-
itability indicators, reduction of efficiency of use of its 
capital, and its assets by deposit institutions of Ukraine 
was one of the main factors of loss of the banking sys-
tem. Due to the reform of the banking sector, financial 
rehabilitation programs and the rehabilitation and elimi-
nation of "problem" insolvent banks, in 2017–2018, 
there was an improvement in the return on equity and 
assets, which in turn indicates the growth of the banking 
sector and reduction of expenses in general.

The expense-to-income ratio showed some volatil-
ity over the period under review. Thus, in 2013–2014 
it decreased by 5.1% from 65.6% to 60.5%, further, in 
2015 it increased by 13.9% to 74.4%, in 2016–2017. 
The indicator was kept at 66–67%, and in 2018 it 
decreased to a comfortable 47.6%, contributing to the 
stability of the banking system. If the ratio is too high, 
the bank may not have enough liquidity to cover any 
unforeseen expenses, and if the ratio is too low, the 
bank may not earn as much as it could (Fig. 6).

Overall, the indicator showed that Ukrainian banks 
have become more efficient than several other indi-

cators. This indicator represents an increase in the 
efficiency of the banking system and is the result of 
reforms that have benefited everyone.

Analyzing the indicator of the ratio of the bank's 
loan portfolio to the volume of deposits, we also note 
some instability of the indicator during the study period. 
In 2013–2014, the indicator grew by 7.3%, and during 
the 2014–2017 period, the ratio of loans to deposits 
decreased by 37.1%; in 2018, the value of the indicator 
deteriorated again, increasing by 24.8%, up to 139% 
for the year. Despite the improvement in 2014–2017, 
it remains at a very high level, exceeding the 100% 
threshold, which indicates that the volume of loans over 
deposits is exceeding and concludes that the banking 
sector of Ukraine has not reached self-financing [6]. 

Econometric modeling is widely used among the 
methods of modeling financial stability estimates. 
After analyzing the financial result of the banking 
system of Ukraine, we decided to investigate with 
the help of vector autoregression the impact of non-
performing loans on assets. The following data were 
taken from the National Bank of Ukraine for 2017–
2018 years. In total, there are 16 observations in the 
research. From the data obtained, it can be argued 
that there is a close mutual causality between assets 
and the level of non-performing loans since the cor-
relation value is 0,59.

By constructing a vector autoregression and 
examining the optimal number of lags (2), a Granger 
test was conducted, which revealed mutual causal-
ity between the variables (Table 2). Thus, a strong 
dependence of assets was found on the level of non-
performing loans (coef. = 6,68, p = 3%), similarly 
present the impact of assets on non-performing loans 
(coef. = 13,37, p = 0,1%) (Fig. 7).

The regression analysis shows a statistically sig-
nificant mutual causality between bank assets and the 
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level of non-performing loans. The graph of the func-
tion of the impulse response of assets to the shock of 
non-performing loans in one standard deviation and 
90% confidence interval is negative and significant in 
the first 2 periods. The graph of the impulse response 
function of non-performing loans to an asset shock is 
positive and significant only in the short term.

Conclusion. Today, the stabilization of the finan-
cial and economic situation in the country requires 
an efficient, reliable, and advanced banking system. 
The banking sector of Ukraine is experiencing the 
effects of the deep financial crisis that occurred in 
2014–2015, putting the entire industry facing signifi-
cant challenges. 

The massive losses of the banking system, the liqui-
dation, and bankruptcy of more than half of the banks, 
the decline in all indicators of financial stability led to the 
need to develop mechanisms for efficient functioning, 
stable development, as well as to ensure the reliability 
and security of the Ukrainian banking system.

Each banking institution has a direct impact on the 
banking system as a whole, so the need to monitor 
the status of individual banks is significant. Indeed, 
it is the uncontrolled NBU existence of different 
banks with an insufficient level of equity, poor quality 
of assets, inadequate level of bank profitability, and 

low level of financial stability that have deepened the 
financial crisis caused by political and economic fac-
tors. Therefore, during the post-crisis reform of the 
financial system, it remains necessary to create a 
stable banking system in Ukraine that will be able to 
absorb any crisis phenomena and effectively accom-
plish its tasks. 
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У статті приділено увагу інструментарію 
моделей соціальної економіки у глобальному 
розрізі. Проаналізовано соціальні інстру-
менти для класичних моделей соціаль-
ної економіки, а також для транзитивної 
моделі соціальної економіки. Встановлено, 
що основними різновидами інструментів 
соціальної економіки у глобальному вимірі 
для різних моделей країн світу є фінансово
економічні, нормативноправові інстру-
менти та інструменти соціальної політики. 
З теоретичного погляду інструментарієм 
соціальної економіки у глобальних умовах 
виступають фінансова допомога, дотації, 
субсидії (у тому числі житлові), соціальні 
пільги та виплати, часткове зменшення 
вартості товарів та послуг, пільгове опо-
даткування, перекваліфікація безробітних, 
профілактичні заходи щодо безробіття, 
інформування населення, соціальні штрафи 
та додаткові податки. Доведено, що країни 
з транзитивною моделлю соціальної еконо-
міки мають використовувати досвід лібе-
ральної моделі.
Ключові слова: інструменти, модель 
соціальної економіки, глобальний аспект, 
транзитивна економіка, ліберальна модель.

В статье рассматривается инструмен-
тарий моделей социальной экономики 

в глобальном разрезе. Проанализированы 
социальные инструменты для классических 
моделей социальной экономики, а также 
для транзитивной модели социальной эко-
номики. Установлено, что основными раз-
новидностями инструментов социальной 
экономики в глобальном измерении для 
различных моделей стран мира являются 
финансовоэкономические, нормативно
правовые инструменты и инструменты 
социальной политики. С теоретической 
точки зрения инструментарием соци-
альной экономики в глобальных условиях 
выступают финансовая помощь, дотации, 
субсидии (в том числе жилищные), социаль-
ные льготы и выплаты, частичное умень-
шение стоимости товаров и услуг, льгот-
ное налогообложение, переквалификация 
безработных, профилактические меро-
приятия по безработице, информирование 
населения, социальные штрафы и дополни-
тельные налоги. Доказано, что для стран 
с транзитивной моделью социальной эко-
номики следует использовать опыт либе-
ральной модели.
Ключевые слова: инструменты, модель 
социальной экономики, глобальный аспект, 
транзитивная экономика, либеральная 
модель.

The article focuses on the tools of social economy models in the global context. Social tools for social economy classical models as well as for transitive 
social economy model have been analyzed. It has been established that the main varieties of social economy tools in the global dimension for different mod-
els of the countries are financial, economic, regulatory tools and social policy instruments. From a theoretical point of view, social economy tools in global 
aspect are financial aid, subsidies, social benefits and payments, partial reductions in the value of goods and services, preferential taxation, retraining of 
unemployed, preventive measures for unemployment population, social penalties and additional taxes. The countries of the world community understand 
the necessity of directing the social and economic policy to improve the standard of living for the population, to empower people to selfsufficiency. For this 
purpose, the countries of classical social economy models use different social instruments not only to increase the incomes of the population, but also to 
improve other social components and social infrastructure: creating real equality for education, employment, health services; ensuring gender equality and 
nondiscrimination; providing a high level of health care and quality nutrition, etc. It has been established that the transitive social economy model should 
move in the direction of the liberal social economy model, using its experience in the tools for ensuring a high standard of living for the population. It is impor-
tant in this aspect to provide the preferential taxation, the active development of the retraining network for the employees, as well as upgrading their skills, 
gaining additional qualifications, knowledge, skills through specially created centers of retraining and training. The human capital development will form the 
basis of social growth in society. Increasing the level of education, improving health and environmental protection, comprehensive personality development 
are the key areas for improving the quality of life for the transitive social economy model.
Key words: tools, social economy model, global aspect, transitive economy, liberal model.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  
У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ
SOCIAL ECONOMY MODELS TOOLS IN GLOBAL DIMENSION

Постановка проблеми. У глобальному розрізі 
основним завданням соціально-економічного роз-
витку країн світу є забезпечення добробуту насе-
лення на найвищому рівні, що є базисом соціаль-
ної економіки. Забезпечення її результативності 
у глобальному аспекті щодо підвищення добро-
буту населення для кожної моделі досягається 
певним набором інструментів. Причому досвід 
класичних моделей соціальної економіки можна 
використати для країн із транзитивною моделлю 
соціальної економіки, що зумовлює актуальність 
даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням аспектів інструментарію соціальної 
економіки займалися такі науковці, як Л. Бачалі, 
Б.О. Біанка, Г.Д. Голубчик, В.О. Гришкін, О.В. Длу-
гопольський, О.Б. Кірєєва, В. Козюк, Е.-С. Лакатос, 

Н. Неатман, А.В. Решетніченко та ін. Проте у гло-
бальному аспекті для моделей соціальної еконо-
міки не було виокремлено інструментарію.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження інструментарію моделей соціальної еко-
номіки для забезпечення добробуту населення 
у глобальному аспекті.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У глобальному вимірі інструментарій моделей 
соціальної економіки країн світу має такі види: 
фінансово-економічні інструменти (ліберальна 
модель), нормативно-правові та фінансові інстру-
менти (континентальна модель), інструменти 
соціальної політики (скандинавська модель), нор-
мативно-правові інструменти (середземномор-
ська та транзитивна моделі). Це основні загальні 
інструменти управління соціальною економікою, 
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які притаманні тій чи іншій моделі соціальної еко-
номіки, проте на практиці використовується і про-
понується використовувати декілька інструментів 
відповідно до конкретної ситуації та поставленої 
соціальної мети.

Основним інструментарієм соціальної еконо-
міки з теоретичного погляду виступають фінансова 
допомога, дотації, субсидії (у тому числі житлові), 
соціальні пільги та виплати, часткове зменшення 
вартості товарів та послуг, пільгове оподатку-
вання, перекваліфікація безробітних, профілак-
тичні заходи щодо безробіття, інформування насе-
лення, соціальні штрафи та додаткові податки [1, 
с. 38], а також новий інструмент соціальної еконо-
міки – соціальний маркетинг [2].

Соціальна економіка презентує та втілює у собі 
нову парадигму, завдяки якій досягається соціально-
економічне зростання [3, с. 76]. Окрім того, сама 
соціальна економіка у глобальному аспекті створює 
базис для самозабезпечення населення [4].

Так, країни світової спільноти розуміють необхід-
ність спрямування соціально-економічної політики 
на поліпшення рівня життя населення [5], розши-
рення можливостей людей до самозабезпечення. 
Для цього країни класичних моделей соціальної 
економіки (ліберальної, скандинавської, континен-
тальної та середземноморської) використовують 
різні соціальні інструменти не тільки для збіль-
шення доходів населення, а й для поліпшення інших 
соціальних складників та соціальної інфраструк-
тури: створення реальної рівності для здобуття 
освіти, працевлаштування, отримання медичних 
послуг; забезпечення гендерної рівності та недис-
кримінації; забезпечення високого рівня медичного 
обслуговування та якісного харчування тощо.

Розглянемо більш детально інструментарій 
класичних моделей соціальної економіки у гло-
бальному аспекті.

Ліберальна модель соціальної економіки 
активно застосовує непрямі інструменти фінан-
сово-економічного впливу, такі як субсидії, дота-
ції та пільгове оподаткування для стимулювання 
створення власного бізнесу, а також профілактичні 
заходи щодо безробіття, у тому числі систему для 
перекваліфікації та додаткового навчання безро-
бітних із професіями, які втрачають актуальність 
на ринку праці.

Континентальна модель соціальної економіки 
використовує корпоративне пільгове оподатку-
вання, систему укладання соціальних договорів, 
розгалужену систему професійних об’єднань для 
стимулювання зайнятості, а також стимулює під-
вищення кваліфікації або перекваліфікацію кадрів.

Скандинавська модель соціальної економіки 
як основний інструмент соціальної політики вико-
ристовує фінансову допомогу, а також численні 
соціальні виплати по безробіттю, втраті працездат-
ності та утриманню непрацездатних членів сімей, 

підтримки самотніх інвалідів та людей похилого 
віку.

Узагальнено основні інструменти лібераль-
ної, континентальної та скандинавської моделей 
соціальної економіки можна представити так [6]:

– політика доходів (податкові пільги, розвиток 
соціальної безпеки, соціальна підтримка, допо-
мога, пільги, дотації, субсидії тощо);

– політика зайнятості (стимулювання насе-
лення до самозайнятості, можливість пере-
кваліфікації, отримання додаткових професій, 
стимулювання зайнятості, підтримка діяльності 
професійних об’єднань тощо);

– фінансова підтримка соціального сектору 
(освіти, медицини, культури, охорони довкілля 
тощо).

Перерахований вище інструментарій моделей 
соціальної економіки щодо підвищення добро-
буту населення у глобальних умовах може бути 
пристосований до реалій та ефективно вико-
ристаний за середземноморської моделі та 
транзитивної моделі соціальної економіки, що 
потребують використання схожих інструментів 
соціальної політики. В обох моделях сформовано 
нормативно-правову базу забезпечення розвитку 
соціальної економіки, підтримки населення, міні-
мальних соціальних та пенсійних виплат (за тран-
зитивної моделі соціальної економіки у більшості 
країн встановлено мінімальний розмір заробітної 
плати, прожиткового мінімуму та пенсії).

Особливим та вкрай важливим інструментом 
для обох моделей соціальної економіки висту-
пає пільгове оподаткування. Йдеться не лише 
про податкові пільги для малозабезпечених або 
багатодітних сімей, а й для молодих сімей, сімей, 
які всиновлюють або беруть дитину під опіку, 
а також для громадян, які вирішили розпочати 
власний бізнес.

Перспективним для середземноморської та 
транзитивної моделей соціальної економіки є 
активізація використання інструменти соціаль-
ного інформування населення та соціальних 
штрафів (наприклад, за паління у громадських 
місцях, продаж алкоголю вночі, що вже викорис-
товується окремими країнами названих моделей, 
та ін.). Активізація соціального інформування 
населення підвищить обізнаність людей та фор-
муватиме високу соціальну свідомість громадян.

На нашу думку, транзитивна модель соціаль-
ної економіки має рухатися у напрямі лібераль-
ної моделі соціальної економіки, використовуючи 
досвід останньої щодо інструментарію забезпе-
чення високого рівня життя населення. Важли-
вим у цьому аспекті, крім, як уже відзначалося, 
пільгового оподаткування, є активне розроблення 
мережі перекваліфікації працівників, а також під-
вищення їхньої кваліфікації, отримання додатко-
вих кваліфікацій, знань, навичок через спеціально 
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створені центри перепідготовки та тренінгів. Такі 
центри можуть додатково надавати рекомендації 
та консультування з різних сфер діяльності, допо-
магати створювати власний бізнес-план або бізнес-
проєкт тощо.

Таким чином, розвиток людського капіталу 
створить основу соціального зростання в суспіль-
стві. Важливим напрямом тут є всебічний розви-
ток людського капіталу. Підвищення рівня освіти, 
поліпшення охорони здоров’я та охорони довкілля 
(отже, й підвищення тривалості життя), всебічний 
розвиток особистості – ось ті ключові напрями під-
вищення якості життя населення для транзитивної 
соціальної моделі.

Основною проблемою транзитивної моделі 
соціальної економіки є порівняно низький рівень 
життя населення, відставання за показниками 
глобальних соціальних індексів [6]. Очевидно, що 
без соціально-економічного зростання країн даної 
моделі забезпечити соціальний прорив немож-
ливо. Так, зростання добробуту людей напряму 
залежить від розвитку промисловості, а це потре-
бує державної підтримки. Отже, основну фінан-
сову підтримку держави, дотації, субвенції, субси-
дії необхідно спрямувати на розвиток пріоритетних 
галузей національної економіки, а також на під-
тримку малого і середнього бізнесу.

Для розвитку підприємництва, крім пільго-
вого оподаткування, перспективним є викорис-
тання кредитного інструментарію, а саме низь-
кої відсоткової ставки по кредитах для малого та 
середнього бізнесу та стимулювання іноземного 
інвестування економіки, оскільки кредитування 
та зарубіжне інвестування виступають одними 
з основних джерел соціалізації економіки транзи-
тивної соціальної моделі. Отже, важливим у цьому 
аспекті є розроблення напрямів щодо збільшення 
притоку й прямих іноземних інвестицій до країн із 
транзитивною економікою.

В аспекті активізації розвитку малого бізнесу 
також слід використовувати прогресивний досвід 
країн континентальної моделі соціальної еконо-
міки щодо розвитку підприємництва й як одного 
з його різновидів – фермерства, теж здатного 
створити підвалини до самозабезпечення та само-
зайнятості населення.

Країнам транзитивної моделі соціальної еко-
номіки для підвищення добробуту населення 
необхідно використовувати досвід середземно-
морської моделі соціальної економіки щодо пен-
сійного забезпечення. Так, частково в Італії та 
Іспанії використовується трирівнева пенсійна 
система, в основу якої покладено консолідарно-
накопичувальну модель, що передбачає впро-
вадження державної пенсії (накопичувальної), 
обов’язкового страхування й накопичувальної 
(корпоративної або особистої). Трирівнева пен-
сійна система полягає у створенні консолідарної 

системи, загальнообов’язкової накопичувальної 
системи та добровільної недержавної системи 
пенсійних заощаджень. Отже, створення такої 
системи дасть змогу брати участь у пенсійному 
забезпеченні як державі, так і самому громадя-
нину через державну та недержавну системи, 
а також корпоративному сектору.

Висновки з проведеного дослідження. 
Основним інструментарієм моделей соціальної 
економіки у глобальному аспекті є фінансово-
економічні, політико-правові та соціальні інстру-
менти. Виходячи з проведеного дослідження, 
країни ліберальної та континентальної моделей 
соціальної економіки переважно використовують 
непрямі інструменти для стимулювання зайнято-
сті та підвищення доходів населення, натомість за 
скандинавської та середземноморської моделей 
здебільшого використовується фінансовий інстру-
ментарій підтримки населення. Для країн із тран-
зитивною моделлю соціальної економіки необ-
хідно використовувати досвід ліберальної моделі 
для підвищення добробуту населення.
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У статті розглянуто основні тенденції роз-
витку процесів геоекономічних трансфор-
мацій та їхній вплив на міжнародну міграцію. 
Визначено першопричини даного процесу та 
його подальший розвиток. Розкрито особ-
ливості країн за групами в процесах міжна-
родної міграції, досліджено країниінфеста-
тори та країниконтамінанти. Виділено дві 
групи країн за характером їхнього впливу на 
ситуацію з міграцією на міжнародному прос-
торі. Проаналізовано основні міграційні пари 
та їх відносини щодо міграції робочої сили. 
Визначено тенденції розвитку міграції люд-
ських ресурсів за регіонам. Досліджено вплив 
основних чинників економічного розвитку 
країн на процеси внутрішньої та зовнішньої 
міграції та розподілено їх на чинники «притя-
гування» та «відштовхування». Зазначено 
залежність розвитку міграційних процесів 
від структури світової економічної системи 
та надано рекомендації щодо подальшого 
розвитку міграційної політики регіонів. 
Ключові слова: міграція, геоекономічна 
трансформація, людські ресурси, робоча 
сила, глобалізація, міжнародна міграція, 
міграційна політика.

В статье рассмотрены основные тенден-
ции развития процессов геоэкономических 

трансформаций и их влияние на междуна-
родную миграцию. Определены первопри-
чины данного процесса и его дальнейшее 
развитие. Раскрыты особенности стран 
по группам в процессах международной 
миграции, исследованы страныинфеста-
торы и страныконтаминанты. Выделены 
две группы стран по характеру их влияния 
на ситуацию с миграцией на международ-
ной арене. Проанализированы основные 
миграционные пары и их связи касательно 
миграции рабочей силы. Определены тен-
денции развития миграции человеческих 
ресурсов по регионам. Исследовано влияние 
основных факторов экономического разви-
тия стран на процессы внутренней и внеш-
ней миграции, которые распределены на 
факторы «притягивания» и «отталкива-
ния». Указано на зависимость развития 
миграционных процессов от структуры 
мировой экономической системы и даны 
рекомендации касательно дальней-
шего развития миграционной политики  
регионов.
Ключевые слова: миграция, геоэкономиче-
ская трансформация, человеческие ресурсы, 
рабочая сила, глобализация, международная 
миграция, миграционная политика.

The article discusses the main trends in the development of processes of geoeconomic transformations and their impact on international migration. Nowa-
days, the development of international economic relations is under the influence of globalization of the world economy, with independent states becoming 
not only active participants in the international arena, but also fighting for geopolitical domination. This struggle influences on the problem of international 
migration, so it begins to grow even more acute. The problem of free migration is dangerous for governments, both politically and socially. The geo
economic transformations taking place in the world today are linked to globalization and have a significant impact on the redistribution of mobile economic 
resources, in particular financial, labor and information. It is manpower that is the main factor for the country's development. First of all, it deals with the root 
causes of this process and its further development. The features of countries by groups in the processes of international migration are disclosed, the coun-
tries of interest and contaminants are investigated. Two groups of countries are distinguished by the nature of their influence on the situation with migration 
in the international arena. There are the main migration pairs and their relationships regarding labor migration in the article. Trends in the development of 
migration of human resources by region are identified. The influence of the main factors of economic development of countries on the processes of internal 
and external migration is studied; factors are also distributed on the factors of “attraction” and “repulsion”. It indicates the dependence of the development 
of migration processes on the structure of the world economic system and provides recommendations on the further development of the migration policy of 
the regions. The article deal with modern trends in international labor migration, namely the areas of labor migration, the scale departure of migrant workers 
in different countries, outlines the reasons for these trends. Characterized and studied unregulated migration, its causes and consequences. The article is 
devoted to modern factors which have an affect on the state migration policy, consequences and effects of migration processes in modern world.
Key words: migration, geoeconomic transformation, human resources, labor, globalization, international migration, migration policy.

МІГРАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ  
ГЕОЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
MIGRATION OF HUMAN RESOURCES IN THE MINDS  
OF GEOECONOMIC TRANSFORMATION

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвиток міжнародних економічних відносин від-
бувається під впливом глобалізації світового гос-
подарства, при цьому незалежні держави стають 
не просто активними учасниками на міжнародній 
арені, а й борються за геополітичне домінування. 
Під впливом цієї боротьби проблема міжнародної 
міграції починає розвиватися ще гостріше. Про-
блема вільної міграції є небезпечною для урядів 
як у політичному, так і в соціальному аспекті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню геоекономічних трансформацій, які 
сьогодні відбуваються у глобалізованому світі, 
та проблемі міграції присвятили свій науковий 
пошук Н.Р. Алієва, Г.Ф. Бойко, А.С. Гальчинський, 
Н.М. Грущинська, В.А. Дергачов, М.Н. Дудін, 

І.В. Івахнюк, Л.О. Кібальнік, А.Ф. Констант, 
Н.Є. Скрипник, С. Тальяпетра, А.С. Філіпенко, 
К.Ф. Циммерманн, К.В. Шиманська та ін. Кожен із 
науковців зробив вагомий внесок у дослідження 
даної проблеми, однак щороку з урахуванням сві-
тових та національних тенденцій ситуація з мігра-
цією людських ресурсів змінюється.

Постановка завдання. Багатство країни 
визначається через наявність достатньої кількості 
природних ресурсів, а ефективність їх викорис-
тання визначає спроможність країни або регіону 
конкурувати на глобальних ринках товарів і пос-
луг, інтегруватися у систему міжнародних еко-
номічних зв’язків і забезпечувати стабільність 
економічного розвитку. Геоекономічні трансфор-
мації, які відбуваються сьогодні у світі, пов’язані 
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з глобалізаційними перетвореннями та значно 
впливають на перерозподіл мобільних економіч-
них ресурсів, зокрема фінансових, трудових та 
інформаційних. Саме трудові ресурси є основним 
чинником розвитку країни. Метою дослідження є 
вплив геоекономічних трансформацій на сучасні 
тенденції міжнародної міграції як інструмент роз-
витку світового ресурсного потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобалізаційним процесам, що протікають на 
сучасному етапі розвитку міжнародних відносин, 
притаманна трансформація інституційного сере-
довища, яка полягає у зменшенні значення органів 
державної влади, при цьому формуються наднаці-
ональні органи управління в межах інтеграційних 
угруповань, а також посилюється роль міжнарод-
них інститутів та організацій у регулюванні проце-
сів міжнародних економічних відносин. Зокрема, 
М. Дудін указує: «Практично всі держави тією чи 
іншою мірою схильні до процесу переходу частини 
функцій на більш високий ієрархічний рівень до 
міжнародно-регіональних або світових організацій 
і транснаціональних корпорацій, що значно змі-
нює функції держав і регіональних громад, у між-
народних відносинах як самостійні суб’єкти поряд 
з окремими державами почали виступати пооди-
нокі регіональні об’єднання і регіональні громади 
окремих держав» [1, с. 35].

Із розвитком глобалізаційного процесу та акти-
візацією країн на міжнародній арені з’являються 
нові суб’єкти на міжнародному просторі. При цьому 
ці суб’єкти виступають також суб’єктами регулю-

вання міграційних процесів, це відбувається як на 
глобальному рівні, так і на регіональному (рівні 
окремих інтеграційних угруповань). З іншого боку, 
сама поява інтеграційних угруповань як суб’єкта 
міжнародних економічних відносин зі специфіч-
ним інституційним середовищем сприяє активіза-
ції міграцій людських ресурсів як чинника еконо-
мічного розвитку та геоекономічного домінування. 
У цілому такі суб’єктні трансформації чинять вплив 
на розвиток процесів міграції людських ресурсів.

Беручи до уваги особливості та тенденції окре-
мих країн щодо впливу на них геоекономічної транс-
формації та впливу даного процесу на країни, що 
знаходяться в рамках регіональних інтеграційних 
об’єднань, Л.О. Кібальник виділила дві групи: кра-
їни-інфестатори та країни-контамінанти [2, с. 20].

Цілком погоджуючись з указаною вченою дум-
кою, даний підхід розвинено з погляду участі країн 
у процесах міжнародної міграції людських ресур-
сів. Відповідні риси вказаних країн ідентифіковано 
та описано в табл. 1.

Нині стрімке економічне зростання демонстру-
ють регіони Європи та Центральної Азії, а також 
Східної Азії та Тихоокеанського регіону (пере-
важно за рахунок країн із високим рівнем доходу), 
Північної Америки.

Окремо слід сказати про Європейський Союз 
(ЄС), зростання якого слід розглядати окремо від 
географічного регіону його приналежності виходячи 
зі складності даного інтеграційного об’єднання та 
його значення на світових ринках товарів, послуг 
та капіталів. ЄС у цілому демонструє останні п’ять-

Таблиця 1 
Відмінні риси країн групи у сфері участі в процесах міжнародної міграції людських ресурсів

Групи країн та їх відмінні риси Відмінні риси групи у сфері участі в процесах 
міжнародної міграціїГрупа країн Відмінні риси країн групи

Країни-
інфестатори

1. Мають можливість коригувати динаміку еко-
номічної активності за рахунок інших країн, не 
витрачаючи власні ресурси. 
2. Забезпечують процвітання власної еконо-
міки завдяки регулюванню тих чи інших пара-
метрів країн-контамінантів.
3. Є лідерами в галузях інформаційної сфери 
та технологій постіндустріальної сфери. 
4. В умовах відкритості економік країн-конта-
мінантів досить легко знаходять ринок збуту 
товарів, які в інших умовах загрожували б 
останнім кризою перевиробництва.

1. Орієнтовані на провадження політики залу-
чення мігрантів із високим рівнем кваліфікації, орі-
єнтуючись на побудову економіки знань. 
2. Можуть виступати як країнами – донорами люд-
ських ресурсів (переважно в інші країни-інфес-
татори), так і країнами-реципієнтами (як з інших 
країн-інфестаторів, так і країн-контамінантів). 
3. Характеризуються високим рівнем розвитку 
інституційного середовища регулювання міграцій-
них процесів.
4. Незначна кількість вимушених емігрантів поряд 
зі значною кількістю біженців та шукачів притулку. 
5. Посилена антиімміграційна полеміка.

Країни-
контамінанти

1. Змушені підпорядковуватися спільним та 
виключним компетенціям головуючих акторів 
міжнародного ринку. 
2. Мають загрозу зниження конкурентоспро-
можності національної економіки, обмеження 
присутності на міжнародних ринках, погіршення 
інвестиційного клімату, деградації екологічної 
ситуації. 3. Відокремлені від країн-інфестаторів 
технологічною та інституційною завісою та не 
мають можливості створити свій сектор висо-
ких технологій та інституційних бар’єрів. 

1. Змушені підпорядковуватися спільним та 
виключним компетенціям головуючих акторів між-
народного ринку. 
2. Мають загрозу зниження конкурентоспромож-
ності національної економіки, обмеження присут-
ності на міжнародних ринках, погіршення інвести-
ційного клімату, деградації екологічної ситуації. 
3. Відокремлені від країн-інфестаторів технологіч-
ною та інституційною завісою та не мають можли-
вості створити свій сектор високих технологій та 
інституційних бар’єрів.

Джерело: складено за даними [2, с. 20]
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шість років відносне призупинення темпів еконо-
мічного зростання [3, c. 113].

Узагальнюючи викладене вище, слід визна-
чити тенденції геоекономічних трансформацій та 
їх вплив на процеси міжнародної міграції:

1) формування багатополюсного геоекономіч-
ного простору, у якому центри економічного роз-
витку (полюси) шляхом посилення економічного 
впливу на периферійні країни досягають і геопо-
літичного впливу. При цьому центри економічного 
розвитку стають і центрами регіональної економіч-
ної інтеграції;

2) лідерство розвинених країн світу за показни-
ками ВВП на душу населення та їх переважання 
у рейтингу за абсолютними показниками ВВП 
поряд із посиленням позицій нових індустріальних 
країн, а також лідерство країн, які розвиваються, 
та наймеш розвинених країн світу за темпами еко-
номічного зростання (темпами приросту ВВП);

3) найвищі показники людського розвитку та 
розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій 
у розвинених країнах світу;

4) посилення процесів дезінтеграції у Північній 
Америці та Європі на тлі інтенсифікації інтеграцій-
них процесів в інших регіонах світу, зокрема Латин-
ській Америці, Африці та Південно-Східній Азії;

5) трансформація векторів геоекономічних 
стратегій країн виходячи з геоекономічних інтере-
сів регіональних об’єднань, до яких вони входять, 
що зумовлює потребу врахування особливостей 
інституційного середовища кожного інтеграційного 
об’єднання в ході дослідження економічних явищ 
та процесів.

Ідентифіковані вище проблеми та тенденції гео-
економічних трансформацій дають змогу окрес-
лити їхній вплив на процеси міжнародної міграції 
людських ресурсів між центрами економічного 
розвитку в країнах та регіонах світу, зокрема виді-
лено [4, c. 44]:

1) Країни, які можна назвати лідерами еконо-
мічного розвитку, які є самостійними у формуванні 
своєї геоекономічної стратегії та реалізації влас-
них геоекономічних інтересів:

– орієнтовані на провадження політики залу-
чення мігрантів із високим рівнем кваліфікації;

– виступають як країнами – донорами люд-
ських ресурсів, так і країнами-реципієнтами;

– характеризуються високим рівнем розвитку 
інституційного середовища регулювання міграцій-
них процесів;

– відрізняються незначною кількістю вимуше-
них емігрантів поряд зі значною кількістю біженців 
та шукачів притулку з інших країн.

2) Країни, які можна назвати периферійними 
з погляду економічного розвитку, їх значення 
в міжнародних економічних відносинах та не є 
самостійними у формуванні й реалізації своєї гео-
економічної стратегії:

– орієнтовані на провадження політики екс-
порту мігрантів для максимізації фінансових вигід 
країни;

– виступають як країнами – донорами люд-
ських ресурсів, так і країнами-реципієнтами;

– характеризуються низьким рівнем розвитку 
інституційного середовища регулювання міграцій-
них процесів;

– відрізняються значною кількістю вимушених 
мігрантів (переважно постконфліктних), які цирку-
люють між країнами-контамінантами одного регі-
ону в пошуках притулку.

Для того щоб установити актуальні тенден-
ції у сфері міжнародної міграції, проаналізовано 
офіційні дані міжнародних організацій, таких як 
Міжнародна організація міграції та Світовий банк 
(табл. 2).

Окрім того, у результаті геоекономічних транс-
формацій, як зазначає І.В. Івахнюк, «колишня кра-
їна – експортер робочої сили може перетворитися 
на чистого імпортера трудових ресурсів» [7, с. 41]. 
Вона, зокрема, наводить приклади таких країн, 
як: 1) Італія, Португалія, Іспанія, Греція (Європа); 
2) Сінгапур, Малайзія, Гонконг, Тайвань, Південна 
Корея (Азія); 3) Аргентина, Венесуела, Чилі (Пів-
денна Америка) [8, c. 58].

Характери, обсяг та можливості використання 
ресурсів залежать від особливостей країни або 
регіону, а також так званих чинників «відштовху-
вання» та «притягування» (соціальне забезпе-
чення, економічний розвиток, рівень корупції, полі-
тична ситуація тощо). Також важливе місце слід 
відвести інституційному забезпеченню суб’єкта 
оцінювання [9, c. 23].

Отже, геоекономічні трансформації виявля-
ються й у трансформації галузевої структури еко-
номіки світу в цілому та окремих регіонів і країн 
зокрема. Так, надлишкова пропозиція робочої 
сили в одній країні (регіоні) не означає її гармо-
нійне переміщення на ринки праці інших країн 
(регіонів). Окрім того, стрімке поповнення складу 
робочої сили за рахунок демографічного приросту 
населення відбувається переважно в аграрних 
країнах, які розвиваються. І якщо сільське гос-
подарство, яке використовує некваліфіковану 
робочу силу, не може забезпечити відповідну кіль-
кість робочих місць, така робоча сила переміщу-
ється на інший ринок праці, однак це може бути 
індустріально-аграрна, індустріальна або постін-
дустріальна країна, що означає проблеми інтегра-
ції мігранта, який є носієм робочої сили, у такий 
ринок працi [10, c. 126]. З іншого боку, галузева 
структура зайнятості та робочих місць у приймаю-
чій країні часто зумовлює потребу отримання ква-
ліфікації або перекваліфікації, що змінює також 
освітньо-професійний рівень мігрантів, а отже, 
впливає і на їх стратифікаційний поділ та можли-
вості отримання економічних вигід.
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Висновки з проведеного дослідження. У кон-
тексті глобальної геоекономічної трансформації 
міграційна політика може посилити позитивний 
вплив міграції на розвиток світового простору, 
а іммігранти всіх категорій є потенційним людським 
потенціалом міжнародних відносин – економічним 
ресурсом, який набуває стратегічного значення 
в умовах геоекономічних трансформацій. При цьому 
декомпозиція міграційної політики та її орієнтація 
на різні стратифікаційні групи мігрантів створюють 
базис раціонального використання людських ресур-
сів регіону або інтеграційного об’єднання в межах 
регіональних геоекономічних стратегій.
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У статті розглянуто основні тенденції 
в сучасних макроекономічних відносинах 
та їхній вплив на розвиток міжнародної 
електронної комерції. Визначено сутність, 
першопричини електронної комерції на гло-
бальному рівні та її подальший розвиток. 
Досліджено класифікацію визначення понять 
«електронна торгівля» та «електронна 
комерція» Розкрито особливості регулю-
вання даного виду діяльності у міжнародному 
вимірі, визначено основні тенденції викорис-
тання електронної комерції компаніями та 
корпораціями. Досліджено динаміку розвитку 
Інтернетторгівлі у світі за географічною 
ознакою. Проаналізовано перспективи зміц-
нення ролі електронної торгівлі у міжнарод-
них економічних відносинах та визначено 
заходи, що сприяють активізації електрон-
ної комерції у міжнародному вимірі. Зазначено 
сильні та слабкі сторони даного процесу, а 
також загрози для електронної комерції та 
нові перспективні можливості. Надано реко-
мендації для отримання переваг виробни-
кам, споживачам та державі.
Ключові слова: електронна комерція, 
Інтернетторгівля, глобальна мережа, 
Інтернетбізнес, роздрібна торгівля, сег-
мент B2C.

В статье рассмотрены основные тенден-
ции в современных макроэкономических 

отношениях и их влияние на развитие 
международной электронной коммерции. 
Определены сущность, первопричины элек-
тронной коммерции на глобальном уровне 
и ее дальнейшее развитие. Исследована 
классификация определения понятий 
«электронная торговля» и «электронная 
коммерция». Раскрыты особенности регу-
лирования данного вида деятельности 
в международном измерении, определены 
основные тенденции использования элек-
тронной коммерции компаниями и корпо-
рациями. Исследована динамика развития 
Интернетторговли в мире по географи-
ческому признаку. Проанализированы пер-
спективы укрепления роли электронной 
торговли в международных экономических 
отношениях и определены меры, способ-
ствующие активизации электронной ком-
мерции в международном измерении. Ука-
заны сильные и слабые стороны данного 
процесса, а также угрозы для электронной 
коммерции и новые перспективные возмож-
ности. Предоставлены рекомендации для 
получения преимуществ производителям, 
потребителям и государству.
Ключевые слова: электронная коммерция, 
Интернетторговля, глобальная сеть, 
Интернетбизнес, розничная торговля, сег-
мент B2C.

The article discusses the main trends in modern macroeconomic relations and their impact on the development of international ecommerce. First of all, the 
essence, the root causes of ecommerce globally and their further developments are identified. The classification of definitions of the terms "electronic com-
merce" and "electronic trade" is investigated. The peculiarities of regulation of this type of activity in the international dimension are revealed. The dynamics of 
the development of Internet commerce in the geographical area is investigated. Prospects for strengthening the role of ecommerce in international economic 
relations have been analyzed and measures have been identified to promote ecommerce in the international dimension. The strengths and weaknesses 
of this process are outlined, as well as threats to ecommerce and new promising opportunities. Recommendations are given to benefit manufacturers, 
consumers and the state. It is also worth noting that the choice of ecommerce topic is related to the fact that in the age of modern technologies the need for 
electronic payments and, in general, the functioning of online commerce, is increasing. If in the late 1990s only advertising on certain products on the Internet 
became more popular, then today mankind has reached a higher stage of technology when it is possible to buy goods or order a service without leaving the 
house. In addition to this, the rapid development of information technology in the last decade has fundamentally changed the approach to trading. Sharing the 
resources of the World Wide Web has opened up many new opportunities for commerce. Nowadays, the functioning of the Internet, as a single information 
network, leads to the formation of diverse network communities that have a significant impact on contemporary international economic relations: the era of 
international ecommerce is approaching. That’s why, nowadays, the leading countries of the world with highly advanced national economies are increasingly 
using information technology in all sectors of the economy and are demonstrating the rapid development of ecommerce mechanisms.
Key words: ecommerce, Internet trade, global network system, Internet business, retail, B2C segment.

МІЖНАРОДНІ МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ  
В ГЛОБАЛЬНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ 
INTERNATIONAL POSSIBILITIES OF E-COMMERCE  
IN GLOBAL MACROECONOMIC RELATIONS

Постановка проблеми. Під інтенсивним та 
всеохоплюючим впливом розвитку науково-тех-
нічного прогресу, трансформаційних перетво-
рень інноваційних та інформаційних технологій та 
всезростаючим значенням світової мережі Інтер-
нет усе значнішу роль відіграє електронна комер-
ція, формування та розвиток якої, своєю чергою, 
зумовлено успішним веденням економічної діяль-
ності всіма суб’єктами цифрового бізнесу у міжна-
родному просторі.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню питання електронної комерції 
у сучасних макроекономічних відносинах присвя-
тили свої дослідження багато як вітчизняних уче-
них, так і науковців з інших куточків світу. Серед 

зарубіжних авторів, які займалися дослідженням 
електронної комерції, відомі так: В. Звасс, Гр. Дун-
кан, А. Саммер, Д. Хаффей, Т. Хофман, В. Тріз, 
Д. Козьє та Л. Стюарт. На пострадянському прос-
торі дослідженням даної проблеми займалися такі 
науковці: І.Т. Балабанов, І.С. Литвин, В.Л. Плескач, 
В.В. Царьов, І.І. Свидрук, О.І. Белей, І.І. Ярова, 
О.Ю. Кудіна, В.О. Соболєв, М.В. Макарова.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
виявлення впливу електронної комерції на сучасні 
тенденції глобальних макроекономічних відносин 
як інструменту ведення економічної діяльності 
в міжнародному просторі. Також необхідно дослі-
дити теоретичні основи міжнародної електронної 
комерції та проаналізувати стан розвитку цього 
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явища. Ще одним завданням є виявлення пер-
спектив зміцнення позицій електронної комерції 
в глобальних макроекономічних відносинах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стрімкий розвиток інформаційних технологій 
в останнє десятиліття ґрунтовно змінив підхід 
до ведення торговельної діяльності. Загальний 
доступ до ресурсів світової інформаційної мережі 
Інтернет відкрив значну кількість нових можли-
востей для комерції. Сьогодні функціонування 
Інтернету як єдиної інформаційної мережі зумов-
лює утворення різноманітних мережевих співтова-
риств, які значно впливають на сучасні міжнародні 
економічні відносини: наступає ера міжнародної 
електронної комерції.

Сьогодні, говорячи про Інтернет-торгівлю 
(Internet-trade), зазвичай використовують поняття 
«електронна комерція» (е-commerce). Узагалі 
існує багато визначень таких основних понять, 
як «електронна комерція», «Інтернет-комерція», 
а також тісно пов’язаних із ними понять «елек-
тронна торгівля» та «Інтернет-торгівля». Кожен 
автор, досліджуючи цю тему, згідно зі своєю про-
фесійною підготовкою у цій галузі та накопиченим 
досвідом, вносить у ці поняття свій зміст [1, с. 30].

Основою електронної комерції, передусім, 
є інформаційні технології і, звичайно, Інтернет-
мережа. Всесвітня павутина дала старт новій ері 
в сучасній історії людства. Глобальна мережа 
й електронна комерція досить швидко стали 
тими гравцями, які здійснили колосальні зміни 
в суспільстві й разом із тим відкрили величезну 
кількість нових можливостей та поставили масу 
нових завдань.

Ефективність використання електронної тор-
гівлі для продажу товарів і послуг зумовлюється 
такими чинниками, як глобальність, скорочення 
витрат, інформативність. аналітика. Виходячи 
з отриманих результатів, сукупність даних чинни-
ків робить електронну торгівлю більш ефективною 
та зручною як для продавця, так і для покупців.

Перехід традиційної торгівлі в Інтернет-мережу 
робить її більш гнучкою, оскільки електронна тор-
гівля завдяки оперуванню важливою цифровою 
інформацією в режимі on-line значно полегшує 
співпрацю людей.

Окрім того, що електронна комерція розвива-
ється швидкими темпами, дедалі більша кількість 
унікальних операцій та процесів нею охоплюється.

Розглядаючи глобальну мережу Інтернет як 
сучасний засіб, через який здійснюється продаж 
товарів та послуг, доцільно базуватися на даному 
напрямі класифікації електронної комерції за прове-
деними суб’єктами торговельними операціями: сис-
тема B2B (бізнес для бізнесу); система B2C (бізнес 
для споживача); система В2G (бізнес для уряду); 
система С2С (споживач для споживача); система 
G2C (уряд для споживача); система C2B (споживач 
для бізнесу); cистема С2G (споживач для уряду); 
cистема G2G (держава для держави) [3].

Як правило, ведення електронної комерцій-
ної діяльності асоціюється з двома моделями – 
B2B та B2C. Варто також зазначити, що першою 
з’явилася система B2C, яка являє собою прямий 
продаж товарів та послуг кінцевому споживачу. 
Усі інші схеми ведення електронної комерції 
з’явилися і почали діяти значно пізніше й вияви-
лися значно складнішими.

Що стосується нормативно-правового регулю-
вання електронної комерції, то воно розпочалося 
досить давно і триває вже понад 20 років. Міжнародні 
економічні відносини у мережі Інтернет сьогодні регу-
люються на трьох рівнях: міжнародному, регіональ-
ному та національному. При цьому законодавець 
прагне врегулювати певну сферу правовідносин на 
кожному із цих рівнів окремо. Створення уніфікова-
них норм відбувається здебільшого на міжнародному 
та регіональному рівнях за допомогою міжнародних 
організацій: Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності, СОТ, Комісії ООН із міжнародного торго-
вельного законодавства, МТП, ЮНКТАД, Організації 
економічного співробітництва та розвитку.

Сьогодні переважна більшість транснаці-
ональних корпорацій займається створенням 
IT-підрозділів, консалтингових бюро, Інтернет-
магазинів та різноманітних колл-центрів за кордо-
ном. Як правило, це відбувається в тих країнах, 
де має місце низький рівень оплати роботи про-
грамістів, працівників колл-центрів та консуль-
тантів. При цьому програмне забезпечення, про-
грамні продукти, контент та трафік також досить 
часто замовляються у підрядників, зосереджених 

Таблиця 1 
Класифікація визначень понять «електронна комерція» та «електронна торгівля»

Рекомендоване визначення автора Автор
Електронна комерція – це будь-яка форма бізнес-процесу, в якому взаємодія між суб’єктами 
відбувається електронним шляхом із використанням Інтернет-технологій А. Саммер,  

Гр. ДунканЕлектронна торгівля – процес купівлі-продажу товарів чи послуг, за якого весь цикл комерцій-
ної транзакції чи його частина здійснюється електронним шляхом
Електронна комерція являє собою будь-який процес, який ділова організація здійснює посе-
редництвом мережі зв’язаних між собою комп’ютерів

Л. Новомлинський
Електронна торгівля – комерційна діяльність у сфері реклами та поширення товарів і послуг 
шляхом використання мережі Інтернет

Джерело: складено авторами за даними [1; 2]
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у державах, де витрати на виробництво подібних 
товарів чи послуг є мінімальними.

Виникнення Інтернет-торгівлі як платформи 
електронної комерції призвело до переосмис-
лення традиційної процедури здійснення покупок. 
Інтернет-торгівля, чи онлайн-торгівля, як її нази-
вають, пов’язана тими компаніями і корпораціями, 
які ведуть свою діяльність в Інтернеті та інших 
електронних мережах. А це означає, що купити 
товар чи замовити послугу можна через Інтернет.

Глобалізація роздрібної торгівлі в електронній 
комерції досить часто відбувається завдяки стан-
дартизованим маркетинговим методам. Це відбува-
ється певною мірою завдяки проведенню глобаль-
них торговельних заходів, на яких компанії можуть 
представити свої товари повною мірою для світової 
аудиторії. У 2017 р. «чорна п’ятниця» закріпила свій 
статус усесвітнього «дня шопінгу». Саме у цей день 
компанії все більше і більше отримують можливість 
залучати споживачів з усього світу, як ні в який інший. 
Також такі події розглядаються для брендів як мож-
ливість залучити споживачів з усіх куточків світу [4].

Таким чином, включення Інтернет-торгівлі до 
складу маркетингових стратегій транснаціональ-
них корпорацій із погляду маркетингу дасть змогу 
стимулювати продаж продукції, орієнтованої на 
зовнішні ринки, що призведе до глобального ско-
рочення витрат на здійснення торговельних опе-
рацій (транзакційні витрати) і дасть змогу частково 
вирішити проблеми, пов’язані з традиційно неви-
гідним географічним розташуванням, особливо 
проблеми, породжені великими відстанями.

Cеред головних тенденцій використання елек-
тронної комерції компаніями та транснаціональ-
ними корпораціями варто відзначити такі:

1. Інтернет-торгівля виступає повноцінним 
ринком збуту для товарів та послуг, які виробля-
ють компанії.

2. Включення компаніями електронної комер-
ції до своїх маркетингових стратегій.

3. Диверсифікація асортименту та послуг, які 
надаються.

4. Імплементація інноваційних рішень, що 
сприяють підвищенню привабливості.

5. Робота із соціальними мережами.
6. Дотримання міжнародних стандартів ведення 

бізнесу в Інтернеті.
7. Вихід на новий рівень економічної та інфор-

маційної взаємодії з партнерами по бізнесу й 
іншими контрагентами через Інтернет.

8. Інвестування стартапів та проєктів, які 
можуть допомогти в розширенні діяльності.

9. Постійний розвиток і вихід на нові ринки по 
всьому світу.

10. Використання компаніями штучного інте-
лекту для отримання переваг над конкурентами 
у даній сфері.

Аналізуючи основні тенденцій Інтернет-торгівлі 
у світовому просторі, одним із найбільш визначаль-
них і необхідних є дослідження обсягів сегменту 
В2С для електронної комерції, розглядаючи у роз-
різі всі регіони світу у відсотковому вираженні. Дане 
дослідження охоплює всі види продукції і послуг, що 
були замовлені або сплачені у глобальній мережі 
у будь-якому вигляді в період із 2013 по 2018 р.

Ще в 2013 р. Північна Америка, яка представ-
лена такими гравцями, як США і Канада, залиша-
лася лідируючим регіоном у світі на ринку Інтер-
нет-торгівлі в сегменті В2С. Але починаючи 2014 р. 
частка продажів Азіатсько-Тихоокеанського регі-
ону з такими потужними гравцями, як Китай, Япо-
нія та Індія, зросла, при цьому їх зростання було 
швидким і досить очікуваним.

Уже в 2015 р. Азіатсько-Тихоокеанський регіон 
випередив за обсягами продажів лідерів. Дані, пред-
ставлені в табл. 2, указують на те, що за п’ятирічний 
термін, у період із 2013 по 2018 р., ситуація досить 
стабільна: Північна Америка, Азіатсько-Тихо-
океанський регіон та Західна Європа займають, як 
і раніше, 90% ринку електронної комерції у світі.

Інтернет-магазини – одні з найбільш популяр-
них місць для онлайн-операцій по всьому світу. 
При цьому глобальні продажі електронної роздріб-
ної торгівлі досягають 2,3 трлн. дол. США в 2017 р. 
Азіатсько-Тихоокеанський регіон є дуже перспек-
тивним ринком, і це не дивно, адже найшвидше 
зростають роздрібні онлайн-ринки таких країн, як 
Індонезія і Індія, за ними впевнено йдуть Мексика 

Таблиця 2
Частка продажів Інтернет-торгівлі в сегменті B2C  

за географічною ознакою у світі за період 2013–2018 рр. 

Регіон Обсяги Інтернет-торгівлі, %
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Північна Америка 34,9 32,9 31,7 31,1 30,7 30,6
Азіатсько-Тихоокеанський регіон 28,3 31,2 33,4 35,1 36,4 37,4
Західна Європа 26,4 25,4 24,6 23,9 23,3 22,7
Центральна і Східна Європа 4,2 4,3 4,2 4,1 3,9 3,7
Латинська Америка 4,1 4,0 3,8 3,5 3,3 3,2
Близький Схід, Африка 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5
Весь світ 100 100 100 100 100 100

Джерело: [4]
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та Китай. Розвиток цифрової роздрібної торгівлі 
у цих країнах тісно пов’язаний із постійним поліп-
шенням доступу до Інтернету, особливо це стосу-
ється мобільного зв’язку. Довгий час у цих країнах 
боролися з традиційним фіксованими широкосму-
говим з’єднаннями, причиною чого були фінансові 
обмеження або інфраструктурні негаразди, але 
вже зараз користувачі використовують переваги 
дешевих мобільних широкосмугових підключень.

Разом із розширенням кількості онлайн-угод та 
збільшенням кількості онлайн-покупок постійно та 
невпинно зростає кількість споживачів: із року в рік 
кількість цифрових покупців збільшується. Одними 
з головних причин є отримання вільного доступу 
до Інтернету все більшої кількості людей по всьому 
світу та осмислення споживачами тих переваг, які 
вони можуть отримати в результаті залучення до 
Інтернет-торгівлі. У 2021 р. очікується, що понад 
2,14 млрд. людей у всьому світі будуть купувати 
товари та послуги в Інтернеті порівняно з 1,79 млрд. 
глобальних цифрових покупців у 2018 р. При цьому 
сектор Інтернет-торгівлі має величезні темпи зрос-
тання. Якщо нині він досягає цифри в 2,3 трлн. дол. 
США, то до 2021 р. передбачається цифра близько 
4,8 трлн. дол. США [5].

Електронна комерція набуває нових форм, під 
які необхідно підлаштовуватися та пристосовува-
тися швидкими темпами:

1) виробнику – для отримання конкурентних 
переваг та високоефективних інструментів для 
просування свого товару;

2) споживачу – для економії часу, менших 
витрат під час покупки товарів і послуг за суттє-
вого підвищення якості обслуговування;

3) державі – для забезпечення міжнарод-
ної інтеграції через новітню та доволі ефективну 
форму товарно-грошових відносин та для ство-
рення системи електронного урядування.

Таким, чином електронна комерція буде й 
надалі доволі стрімко розвиватися. Це пов’язано 
з перманентним розвитком інформаційних тех-
нологій та вдосконаленням інфраструктури, за 
рахунок чого вдається залучати все більшу кіль-
кість споживачів онлайн. При цьому велика кіль-
кість країн ще не вирішила наявні досить серйозні 
проблеми, які стосуються Інтернету. Як і раніше, 
це низький рівень розповсюдження Інтернету, 
високі витрати на доступ до мережі, а також нена-
дійність з’єднання. Для вирішення цих труднощів 
деякі інноваційні Інтернет-магазини пропонують 
покупцям мобільні додатки і сайти. Однією з тен-
денцій ринку, яка сприяє активізації електронної 
комерції на міжнародному рівні, є розширення 
варіантів оплати під час здійснення покупок. 
Разом із тим є слабкі позиції, до вирішення яких 
електронна торгівля не може розвиватися повною 
мірою. Це системи Інтернет-платежів та служби 
доставки товарів [6].

Висновки з проведеного дослідження. 
У контексті виникнення і розвитку міжнарод-
ної електронної комерції як одного з найбільш 
визначних новітніх феноменів у світовій еконо-
міці з колосальними темпами росту, виникнення 
якого тісно пов’язане зі стрімким розвитком інно-
вацій та інформаційних технологій у світі, зміни-
лися підходи до ведення як бізнесу, так і будь-якої 
комерційної діяльності у цілому. При цьому світо-
вий розвиток електронної комерції буде й надалі 
відбуватися досить стрімко і нести все більший 
вплив на стан сучасних макроекономічних відно-
син. Це пов’язано з постійним розвитком інфор-
маційних технологій та вдосконаленням інфра-
структури, за рахунок чого вдається залучати все 
більшу кількість споживачів онлайн.
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Статтю присвячено обґрунтуванню проб-
лем застосування Системи національних 
рахунків у сфері сучасного господарського 
механізму та дослідженню ефективної мето-
дики вдосконалення макроекономічного рахів-
ництва згідно з вимогами СНР. Досліджено 
методику обліку господарських операцій від 
мікрорівня з використанням бухгалтерських 
показників обліку операцій діяльності окремих 
підприємств, інтегруючи їх до загального реє-
стру макроекономічного обліку, – Системи 
національних рахунків. Виділено основні проб-
леми взаємозв’язку мікро та макроекономіч-
ного обліку операцій господарського меха-
нізму країни. Проаналізовано ефективність 
застосування національних рахунків у потре-
бах господарського механізму та в потребах 
народного господарства в сучасних умовах. 
Запропоновано важливі шляхи щодо вдос-
коналення макроекономічного обліку згідно 
з потребами сучасного розвитку та станов-
лення економічної системи.
Ключові слова: національна економіка, 
стандарти обліку, інтеграція, національний 
ринок, виробництво, споживання, механізм.

Статья посвящена обоснованию проблем 
применения Системы национальных сче-

тов в сфере современного хозяйственного 
механизма и исследованию эффективной 
методики совершенствования макроэко-
номического счетоводства согласно тре-
бованиям СНС. Исследована методика 
учета хозяйственных операций от микро-
уровня с использованием бухгалтерских 
показателей учета операций деятельно-
сти отдельных предприятий, интегрируя 
их в общий реестр макроэкономического 
учета, – Систему национальных счетов. 
Выделены основные проблемы взаимосвязи 
микро и макроэкономического учета опе-
раций хозяйственного механизма страны. 
Проанализирована эффективность при-
менения национальных счетов в потребно-
стях хозяйственного механизма и в потреб-
ностях народного хозяйства в современных 
условиях. Предложены важные пути по 
совершенствованию макроэкономического 
учета согласно потребностям современ-
ного развития и становления экономиче-
ской системы.
Ключевые слова: национальная экономика, 
стандарты учета, интеграция, националь-
ный рынок, производство, потребление, 
механизм.

The article is devoted to substantiation of problems of application of the System of National Accounts in the sphere of modern economic mechanism and 
research of the effective method of improvement of macroeconomic accounting according to requirements of the SNA. The article explores the method of 
accounting for microlevel business transactions using accounting indicators of operations of individual enterprises, integrating them into the general register 
of macroeconomic accounting  System of national accounts. The main problems of interrelation of micro and macroeconomic accounting of operations 
of the country's economic mechanism are highlighted. The effectiveness of the use of national accounts in the needs of the economic mechanism and in 
the needs of the national economy in modern conditions is analyzed. Important ways to improve the macroeconomic accounting according to the needs 
of modern development and economic system formation are suggested. At the same time, it is revealed that a detailed monitoring and analysis of the 
economic cycle, interaction of institutional sectors of the national economy is possible due to the perfect form of presentation of economic information of the 
institutional sectors and the corresponding system of financial flows. We consider it quite important to study the features of institutional sector reproduction 
and the system of financial flows between them within annual cycles, the behavior of market participants, the efficiency of the production stage in different 
institutional sectors, the dynamics and structure of production, etc. The sum of relevant aggregates of indicators of financial flows of institutional sectors of 
the national economy allows to form indicators of the national level, and thus to study the economic cycle of institutional sectors in the context of the eco-
nomic cycle of the national economy, the dynamics of macroeconomic aggregates of institutional sectors in the structure of one or another macroeconomic 
economy. This is especially true of aggregate demand and aggregate supply of goods and services, production, formation of gross and net income.
Key words: national economy, accounting standards, integration, national market, production, consumption, mechanism.

ЗАСТОСУВАННЯ СНР У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
APPLICATION OF SNR IN THE FIELD OF THE ECONOMIC MECHANISM: 
PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

Постановка проблеми. Перехід України на 
ринкові відносини потребує докорінної перебу-
дови обліку та статистики. Але зробити це миттєво 
просто неможливо. Цей процес має тривалий ево-
люційний характер. Для того щоб прискорити його, 
не порушуючи внутрішньої сутності, необхідно 
засвоїти практичний досвід, накопичений краї-
нами з розвинутою економікою, та запровадити 
міжнародні стандарти обліку і статистики з ураху-
ванням позитивного національного досвіду.

Центральне місце з-поміж міжнародних стан-
дартів обліку та статистики належить системі націо-

нальних рахунків (СНР). СНР у країнах із ринковою 
економікою є важливим складником. Україна після 
проголошення незалежності почала переходити від 
колишнього радянського балансу народного гос-
подарства до СНР. Сьогодні Держкомстат України 
розробляє і публікує тільки національні рахунки. 
Але в нашій країні широке впровадження СНР в еко-
номічну статистику та бухгалтерський облік гальму-
ється обмеженою кількістю фахівців, які володіють 
цим складним як у теоретичному, так і в практич-
ному плані предметом. Основними завданнями 
у вирішенні даної проблеми є: виявлення на цій 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

62 Випуск 47-1. 2019

основі шляхів удосконалення СНР; з’ясування 
орієнтирів, яких повинен досягти національний 
макроекономічний облік згідно зі світовими вимо-
гами; вироблення та забезпечення реалізації пріо-
ритетних напрямів подальшого застосування СНР 
у сфері господарського механізму.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичну основу наукового аналізу проб-
леми становлять праці вчених, які досліджували 
загальні питання СНР та висвітлювали проблеми 
її становлення в Україні, а саме праці В.Д. Базиле-
вича, Л.О. Баластрика, С. Будаговської, Р.М. Мото-
рина, Б.Т. Рябушкіна та багатьох інших учених 
і спеціалістів. Разом із тим процеси, що відбува-
ються в останні роки в економіці взагалі та у сфері 
макроекономічного обліку зокрема, а також орієн-
тація України на економічну інтеграцію у світовий 
простір, потребують подальшого дослідження пер-
спектив розвитку СНР та її застосування у сфері 
господарського механізму.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
обґрунтування необхідності застосування моделі 
національних рахунків у сфері сучасного господар-
ського механізму, а також проблем, які виникають 
в економічному процесі, та шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Комплексний аналіз сучасного стану застосування 
СНР, проведений нами на основі даних Держав-
ного комітету статистики України за останні роки, 
свідчить про те, що механізм застосування Сис-
теми національного рахівництва потребує вдоско-
налення виходячи з:

- системного моніторингу, аналізу та регулю-
вання економічного кругообігу інституційної сектору 
(одиниці), зокрема національної (всієї) економіки;

- системного моніторингу й аналізу динаміки 
та структури бюджетів інституційних секторів (оди-
ниць), системи та динаміки товарних і фінансових 
потоків, утворюваних валових і чистих доходів тощо;

- системного аналізу соціально-економічної 
ефективності системи товарно-фінансових потоків;

- дослідження окремих аспектів відтворення 
галузей та інституційних секторів (у рамках того чи 
іншого макроекономічного агрегату);

- цілеспрямованої координації економічного кру-
гообігу, підтримки рівноваги та якісних характеристик 
відтворення в рамках різних інструментаріїв та ін.

Водночас виявлено, що деталізований моні-
торинг та аналіз економічного кругообігу, взаємо-
дії інституційних секторів національної економіки 
можливий за рахунок досконалої форми пред-
ставлення економічної інформації інституційних 
секторів та відповідної системи фінансових пото-
ків. Уважаємо, що досить важливо вивчати особ-
ливості відтворення інституційних секторів та сис-
тему фінансових потоків між ними в рамках річних 
циклів, поведінку учасників ринку, ефективність 
етапу виробництва в різних інституційних секто-

рах, динаміку та структуру виробництва тощо. 
Сума відповідних агрегатів показників фінансових 
потоків інституційних секторів національної еконо-
міки дає змогу сформувати показники національ-
ного рівня і, таким чином, вивчати економічний 
кругообіг інституційних секторів у контексті еконо-
мічного кругообігу національної економіки, дина-
міку макроекономічних агрегатів інституційних 
секторів у структурі того чи іншого макроекономіч-
ного агрегату національної економіки. Особливо 
це стосується сукупного попиту і сукупної пропо-
зиції товарів та послуг, виробництва, формування 
валових і чистих доходів.

Результати економічних досліджень свідчать, 
що економічне зростання є наслідком попереднього 
відновлення рівноваги, зміцнення її якісних характе-
ристик, а отже, економічне зростання в Україні слід 
розглядати не лише в контексті позитивної динаміки 
макроекономічних показників СНР, а й за допомо-
гою рішень, які дадуть змогу розширити внутрішній 
споживчий попит та забезпечити високі темпи росту 
у відповідних галузях економіки. Тому вважаємо, 
що зменшення бартерних операцій та зростання 
грошових платежів у паливо-енергетичному секторі 
дадуть змогу зменшити частку тіньової економіки та 
збільшити надходження до бюджету. Застосування 
СНР перебуває у стані постійного вдосконалення 
та розвитку. Проте одним із базових принципів роз-
витку СНР залишається взаємоузгодженість та 
взаємодоповнюваність із новими методологічними 
розробками. Вважаємо, що такий підхід дає змогу 
поряд із традиційними напрацюваннями методо-
логії СНР та діючою Концепцією розвитку і засто-
сування СНР органічно доповнювати її новітніми 
розробками (у сфері туризму, екологічні рахунки, 
рахунки розвитку тощо), розширювати методо-
логічну базу національних рахунків. Це дає змогу 
розширювати систему моніторингу та аналізу еко-
номічного кругообігу, органічно інтегрувати її у сві-
товий економічний простір. Аналіз процесів відтво-
рення за рахунок методики СНР слід здійснювати, 
аналізуючи темпи росту певних макроекономічних 
агрегатів, структуру доходів та витрат відповідних 
рахунків, темпи їх росту (спаду) щодо попереднього 
періоду. Якісні зміни також характеризуються дина-
мікою валових та чистих доходів, їх пропорціями, 
структурними змінами у ВВП.

Необхідно вдосконалити і посилити актуаль-
ність аналізу та моніторингу економічного круго-
обігу в рамках СНР у цілях проєктування рівноваги 
відтворення інституційних секторів (підсекторів, 
одиниць), налагодження розподільчих та перероз-
подільних операцій між інституційними секторами.

Підсумовуючи, відзначимо, що результати 
дослідження діючої СНР показали:

1) Склад, зміст і коди рахунків подавалися 
згідно з СНР-93 та з урахуванням особливостей 
національного рахівництва України.



63

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

2) Наведено методологічні пояснення, довід-
кові та аналітичні таблиці, рахунки у порівняльних 
цінах, перелік змін і доповнень до показників.

3) Усі розрахунки зроблено на базі офіційної 
інформації, у деяких випадках із використанням екс-
пертних оцінок, оскільки бракувало частини даних 
про зовнішньоекономічну діяльність та інших даних.

4) Внесено поправки до розрахунків для усу-
нення інфляційного впливу на показники націо-
нальних рахунків.

5) Внесено поправки щодо вдосконалення еко-
номічних класифікацій.

Але в умовах розвитку господарського меха-
нізму країни національне рахівництво потребує 
вдосконалення, методологія макрообліку потребує 
доопрацювання з урахуванням змін в економіці.

Застосування діючої методики СНР у сфері гос-
подарського механізму країни має дещо супереч-
ливий характер, тому слід приділити увагу інфор-
маційній базі, за якою складаються національні 
рахунки. Інформаційно-методичний аналіз необ-
хідно відстежити від мікрорівня (окремі підприєм-
ства) до макрорівня.

Наявна інформаційна база СНР ґрунтується 
на внутрішніх та зовнішніх джерелах інформації, 
а саме на системі обов’язкової статистичної звіт-
ності. Для поглибленого дослідження доцільно всю 
сукупність методологічних принципів дослідження 
макрообліку умовно поділити на п’ять груп:

1) комплексне дослідження, яке включає бух-
галтерську (фінансову) звітність, підприємницьку 
звітність підприємств;

2) галузеве дослідження, яке надає інформа-
цію від галузі промисловості, сільськогосподар-
ської галузі, транспортної галузі тощо;

3) дослідження праці, зайнятості та заробітної 
плати;

4) дослідження домогосподарств;
5) спостереження за системою ціноутворення.
Результат інформаційно-логічного аналізу 

висвітлює проблему виконання секторних націо-
нальних рахунків. Оскільки складання сектор-
них національних рахунків проводиться згідно 
з п’ятьма секторами економіки, то важливою 
інформаційною базою для розрахунків показників 
корпоративного сектору економіки є обласна ста-
тистична і бухгалтерська звітність, яка складається 
згідно з даними бухгалтерського обліку. У 1998–
1999 рр. було вирішено низку питань складання 
секторних національних рахунків. Але можна від-
значити, що, незважаючи на вирішення окремих 
питань щодо складання СНР, у тому числі сектор-
них рахунків, сьогодні залишилася невирішеною 
низка проблем.

Так, за причини змін в економічних процесах, 
у законодавстві, змін у системі первісного обліку 
і звітності (як бухгалтерської (фінансової), так і 
податкової) виникає необхідність «ретроспектив-

ного» перегляду секторних рахунків для забезпе-
чення відповідності між методологією розрахунку 
окремих показників системи національних рахун-
ків. У зв’язку з тим, що в сучасних умовах господа-
рювання ще має місце заборгованість із заробітної 
плати, заборгованість з оподаткування, то дотри-
мання принципу «нарахування» може призвести 
до неповної відповідності фінансового результату 
діяльності секторів економіки реальному фінансо-
вому становищу інституційних одиниць. У зв’язку із 
цим відстежується необхідність проведення робіт 
з упровадження ведення первісного обліку та скла-
дання статистичної й фінансової звітності підпри-
ємств, які входять у дані підсектори, наприклад 
приватизовані підприємства, державні підприєм-
ства, підприємства з іноземним капіталом тощо.

Інформаційно-логічний аналіз застосування 
СНР свідчить, що не всі галузі надають достовірну 
інформацію, існує гостра проблема всіх часів 
корупція, яка охоплює майже всі сфери господа-
рювання. Вважаємо за необхідне особливу увагу 
в даному дослідженні приділити узгодженості між 
первісним обліком та макрообліком, тому що наці-
ональне рахівництво потребує вдосконалення 
у сфері первісного обліку. Необхідно посилити 
контроль над достовірністю інформації, що над-
ходить до органів статистики, а саме первісної 
фінансової (бухгалтерської) звітності.

Уважаємо необхідним застосувати такі заходи 
контролю:

1) внутрішній контроль інституційної одиниці 
за адміністративними методами, методом кон-
трольно-ревізійних перевірок, методом внутріш-
нього аудиту на щоквартальній та річній основі;

2) зовнішній контроль господарської одиниці 
за донорським методом. Дана методика є ефек-
тивною в умовах конкурентного ринкового сере-
довища, коли фахівці конкуруючих підприємств 
перевіряють достовірність звітності своїх конку-
рентів і цим допомагають викрити упущення обліку 
та дають додаткові можливості надання достовір-
ної інформації до органів державної статистики;

3) незалежний контроль, який забезпечується 
умовами поєднання внутрішнього і зовнішнього 
контролю інституційної одиниці незалежно від 
умов господарської діяльності.

Посилення контролю над якістю ведення обліку 
окремої господарської одиниці дає можливість удо-
сконалити облік результатів функціонування певної 
галузі економіки, що в кінцевому підсумку посилить 
достовірність показників національного рахівництва.

У цілому система національного рахівництва 
відповідає вимогам сучасної національної еконо-
міки. Вона вже сформована, але ще недостатньо 
завершена для застосування в сучасних умовах 
згідно з вимогами господарського механізму.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
у сфері господарського механізму національне 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

64 Випуск 47-1. 2019

рахівництво є важливою інформаційною базою. 
Проблема формування економічних рахунків від-
крита й є джерелом дискусій. Проте сучасний 
облік макропроцесів можна оцінювати й позитивно. 
Про це свідчать практика застосування СНР та ана-
ліз її головних показників у процесі господарювання. 
Для підвищення якості підготовки облікової інфор-
мації у потребах національного рахівництва у зв’язку 
з безліччю нормативних актів варто було б прийняти 
єдиний Обліковий кодекс і створити на підприєм-
ствах електронний документообіг з обов’язковою 
сертифікацією програмного забезпечення для 
ведення обліку на окремих підприємствах.

У цілому дане дослідження вирішує завдання 
необхідності вдосконалення макроекономічного 
обліку відповідно до принципів ринкової еконо-
міки, сприяючи господарському механізму викону-
вати в повному обсязі свої функції. Напрями ефек-
тивного застосування інформаційних ресурсів для 
формування СНР в Україні ще знаходяться у стані 
розроблення та доопрацювання, що й є перспекти-
вою подальших наукових праць у даному напрямі.
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У статті розкрито сутність та основні 
функції інноваційної системи; визначено 
структуру інноваційного процесу. Розгля-
нуто сутнісні характеристики моделей 
інноваційного процесу. З’ясовано головну 
відмінність сучасного підходу до моделю-
вання інноваційного процесу, що полягає 
у розумінні того, що інновації базуються не 
стільки на нових комбінаціях ресурсів та 
винаходах, скільки на ефективному вико-
ристанні інформаційного потоку знань, 
отриманих унаслідок прогресу науки та 
технологій. Установлено, що перехід до 
інноваційноінформаційного суспільства 
призвів до формування наприкінці ХХ ст. 
моделі інноваційного процесу шостого поко-
ління, інтерактивної, або мережевої, моделі, 
котра базується на взаємодії всіх суб’єктів 
інноваційної діяльності, сприяє об’єднанню 
ресурсів, активізує спільні науковотехнічні 
дослідження, скорочує час та витрати на 
впровадження відкриттів фундаментальної 
науки у виробництво, полегшує трансакції 
інноваційного продукту між виробниками 
й кінцевими споживачами, допомагає залу-
ченню промислових та банківських фінансо-
вих ресурсів до інноваційної сфери.
Ключові слова: інноваційна система, інно-
ваційний процес, моделювання інноваційного 
процесу, мережева модель.

В статье раскрыты сущность и основные 
функции инновационной системы. Опреде-

лена структура инновационного процесса. 
Рассмотрены сущностные характерис-
тики моделей инновационного процесса. 
Выяснено главное отличие современного 
подхода к моделированию инновационного 
процесса, который заключается в понима-
нии того, что инновации базируются не 
столько на новых комбинациях ресурсов 
и открытиях, сколько на эффективном 
использовании информационного потока 
знаний, полученных в результате прогресса 
науки и технологий. Установлено, что 
переход к инновационноинформационному 
обществу привел к формированию в конце 
XX в. модели инновационного процесса 
шестого поколения, интерактивной, или 
сетевой, модели, которая основывается 
на взаимодействии всех субъектов иннова-
ционной деятельности, способствует объ-
единению ресурсов, активизирует совмест-
ные научнотехнические исследования, 
значительно сокращает время и затраты 
на внедрение открытий фундаментальной 
науки в производство, облегчает сделки 
инновационного продукта между производи-
телями и конечными потребителями, помо-
гает привлечению промышленных и банков-
ских финансовых ресурсов в инновационную 
сферу. 
Ключевые слова: инновационная система, 
инновационный процесс, моделирование 
инновационного процесса, сетевая модель.

Globalization and the intellectualization of social production have led to the choice of an innovative economic development path by most developed econo-
mies in the world. The intensification of internal and external competition has led to the fact that the factors of socioeconomic growth are not the material, but 
the intellectual components, and therefore the importance of innovation. The comprehensive development of innovation, as an important component of the 
development of economic systems, determines the scientific interest in modeling the innovation process and creating effective models of the innovation pro-
cess. The purpose of the article is to study the historical process of formation of models of innovation process, substantiation of features of network model of 
innovation process and to determine the conditions of its formation in Ukraine. The theoretical and methodological approach to the formation of a modern orga-
nizational and economic mechanism of innovative activity involves considering it from the point of view of innovative systems, which means the need to apply 
a comprehensive approach to the analysis of the innovation process, its formation and functioning. The essence and basic functions of the innovation system 
are revealed in the article; the structure of the innovation process is defined; the essential characteristics of models of the innovation process are considered; 
the main difference between the modern approach to modeling the innovation process and the understanding that innovation is based not so much on new 
combinations of resources and inventions, but on the effective use of the information flow of knowledge resulting from the progress of science and technology; 
it is established that the transition to the innovationinformation society led to 6th generation process model formation at the end of the twentieth century, an 
interactive or networking model based on the interaction of all innovation actors, facilitates pooling of resources, activates joint scientific and technical research, 
reduces time and costs for the implementation of fundamental science discoveries in production, facilitates transitivity product innovation between manufactur-
ers and end consumers, helping to attract industrial and banking financial resources to the innovation field. The main component of a sixth generation innova-
tion process model is knowledge as a source of innovation, for example, existing knowledge; new knowledge (basic scientific research); external knowledge; 
knowledge gained in the process of learning from their own experience; hidden knowledge (available knowledge that is not used temporarily). The innovation 
process is a network integrated process, but more attention is paid to the mechanisms that create, disseminate and use all types of knowledge, unlike the previ-
ous model, where the exchange of information using ICTs was a key point. An interactive or network model of the innovation process is based on the interaction 
of all subjects of innovation activity, which facilitates the pooling of resources of their activity, activates joint scientific and technical research, significantly reduces 
the time and cost of introducing the discoveries of basic science in production, facilitates the transaction of innovative product between manufacturers and end 
consumers, helps to attract industrial and banking financial resources to the innovation field. In order to ensure joint action in the innovation sphere, it is neces-
sary to use the network model of the innovation process, which is able to unite all participants of innovation activity. The network model of innovation activity 
is actively developing precisely in the conditions of innovative type of economic growth. An innovative type of economic growth is the modification of intensive 
growth, as both rely on quality improvement of factors of production. In these circumstances, the importance of innovative networks is growing.
Key words: innovation system, innovation process, innovation process modeling, network model.

СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ1

THE FORMATION OF THE NETWORK MODEL  
OF THE INNOVATION PROCESS IN UKRAINE

Постановка проблеми. Глобалізація та інте-
лектуалізація суспільного виробництва спричи-
нили вибір інноваційного шляху розвитку економіки 
більшістю розвинених економік світу. Загострення 

внутрішньої та зовнішньої конкуренції призвело до 
того, що чинниками соціально-економічного зрос-
тання є не матеріальні, а інтелектуальні складники, 
а отже, зростає значення нововведень. Усебічний 

1 Публікація містить результати досліджень, проведених за проєктом № 0117U003855 «Інституційно-технологічне проектування 
інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України».
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розвиток інновацій як важливий складник розвитку 
економічних систем зумовлює науковий інтерес до 
моделювання інноваційного процесу та створення 
ефективних моделей інноваційного процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні основи інноваційної діяльності та моделю-
вання інноваційного процесу досліджуються світо-
вими та вітчизняними науковцями. Так, проблеми 
формування інноваційної моделі розвитку країни 
висвітлюються у працях таких закордонних уче-
них-економістів, як Ф. Кодама [25], С. Дж. Клайн 
та Н. Розенберг [24], К. Оппенлендер [14], Р. Рос-
велл [27], К. Фрімен [22] та ін.

Процесу інноваційного розвитку та його склад-
ників, інструментів, системних факторів та чин-
ників впливу на нього значну увагу приділено 
у працях вітчизняних учених Г. П’ятницької [16], 
В Хаустова [19; 20], Л. Шевченко [4] та ін. Харак-
теристика моделей інноваційного процесу 
подається у дослідженнях учених-економістів 
С. Бублика [16], І. Калюжного [5]. О. Мелень [11] 
аналізує динаміку моделей інноваційного процесу 
на промислових підприємствах. Роль інноваційних 
мереж як інструменту міжнародного трансферу 
високих технологій та їх специфіку розглядають 
О. Прокопенко, В. Омельяненко [2; 12; 13; 26]. 
Передумови та методологічні основи створення 
та розвитку в Україні мережі трансферу технологій 
розкриває В. Лисенко [8–10] та інші вчені.

Однак залишаються дискусійними питання, 
пов’язані з дослідженням особливостей іннова-
ційного розвитку в Україні, створенням умов щодо 
формування мережевої моделі інноваційного про-
цесу в Україні, тому й потребують подальших нау-
кових розвідок.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження історичного процесу формування моделей 
інноваційного процесу, обґрунтування особливос-
тей мережевої моделі інноваційного процесу та 
визначення умов її становлення в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Теоретико-методологічний підхід до формування 
сучасного організаційно-економічного механізму 
інноваційної діяльності передбачає розгляд його 
з погляду інноваційних систем, що означає необ-
хідність застосування комплексного підходу до 
аналізу інноваційного процесу, його формування 
та функціонування.

Інноваційні системи – це особливі структури, 
що здійснюють інноваційну діяльність і мають 
ознаки інноваційності, тобто здатність до змін, 
перетворень, оновлення. Основною функцією 
інноваційних систем є виробництво нового знання, 
нововведень, їх використання на практиці. Дану 
функцію повинен виконувати й організаційно-еко-
номічний механізм інноваційної діяльності з метою 
формування та ефективного використання іннова-
ційного потенціалу. Застосовуючи системний під-

хід до аналізу інноваційних систем, слід виходити 
з ефективності функціонування даних систем, 
а отже, будь-яка інноваційна система повинна 
мати стратегічні цілі та шляхи їх реалізації.

Складниками інноваційного процесу є сфера 
НДДКР, у якій відбувається процес створення 
інновацій; виробництво, де здійснюється серійний 
випуск інновацій; сфера споживання, де реалі-
зуються якісні характеристики інновації. Уважа-
ється, що інноваційний процес здійснюється нор-
мально, коли інформація вільно рухається в обох 
напрямах, коли кожен компонент інноваційної 
структури виконує свою функцію. Отже, структура 
інноваційної системи залежить від взаємозв’язків 
між її складниками.

Для створення інновацій необхідна наявність 
спеціальних чинників, таких як наука, виробництво, 
споживач, стимули для введення інновацій, фінан-
сові кошти, сприятливі соціальні умови. Ці чинники 
залежать від орієнтації підприємств або суспіль-
ства на науково-технічний прогрес. Якщо орієн-
тація позитивна, то підприємства або суспільство 
формують інноваційну систему. Якщо відсутні 
потреби, то інноваційна діяльність згасає.

Сьогодні економічна наука виділяє декілька 
моделей інноваційного процесу, котрі поступово 
змінювалися на основі особливостей та характеру 
процесу виникнення й упровадження нововведень 
у різні періоди часу.

У 50–60-х роках ХХ ст. були створені моделі 
інноваційного процесу першого покоління, від-
повідно до яких джерелом інновацій виступають 
фундаментальні та прикладні дослідження. Інно-
ваційний процес уявлявся у вигляді моделі «тех-
нологічного поштовху» і розглядався як транс-
формація нових знань у нові продукти через 
послідовне проходження певних етапів, на яких 
вирішуються конкретні завдання. Інноваційний 
процес мав лінійно-послідовний характер, вклю-
чав усі види діяльності (від наукових досліджень 
та розробок до реалізації нового продукту на 
ринку) і відбувався за схемою: фундаментальні 
дослідження – прикладні дослідження – дослідний 
зразок – маркетинг – промисловий зразок – вироб-
ництво – реалізація.

Дана модель сформувалася в період, коли важ-
ливою проблемою була не реалізація, а вироб-
ництво продукції. Ненасиченість ринку новими 
товарами призвела до інтенсифікації науково-при-
кладних розробок, адже вважалося, що ідеї щодо 
створення нових продуктів виникають у підроз-
ділах НДДКР, а ринок тільки отримує результати 
досліджень і розробок у вигляді нових продуктів, 
тобто відіграє пасивну роль.

Позитивними рисами даної моделі вважається 
її простота, конкретність, наочність та керованість. 
Однак ця модель має й певні недоліки, адже інно-
ваційний процес на початковій стадії відірваний від 
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потреб споживача, а отже, неможливо спрогнозу-
вати комерційний успіх на ринку нового продукту. 
Також такий підхід передбачає централізоване 
управління всіма стадіями інноваційного процесу, 
шо характерно для умов державного або корпо-
ративного регулювання, що суперечить механізму 
ринкової економіки [5]. Отже, для моделей іннова-
ційного процесу першого покоління притаманний 
лінійний послідовний характер.

Наприкінці 60-х – у 70-ті роки ХХ ст. ство-
рюються моделі інноваційного процесу другого 
покоління. Цей період характеризується зміною 
соціально-економічної ситуації, поступовим наси-
ченням ринку різноманітними (у тому числі й 
новими) товарами, тому на перший план висува-
ються проблеми, пов’язані зі збутом продуктів.

Модель інноваційного процесу була розроб-
лена К. Фріменом [22] і має назву «гіпотеза тиску 
попиту», згідно з якою зростання попиту активізує 
процеси створення та впровадження інновацій, 
забезпечує розроблення нововведень. У цьому 
процесі значна роль відводиться маркетингу, 
котрий вивчає потреби ринку та прогнозує потен-
ційний попит споживачів. Отже, модель іннова-
ційного процесу другого покоління сформувалася 
у відповідь на потреби ринку. Рушійною силою 
інноваційного процесу є ринковий механізм, де 
формується попит на основі потреб споживачів, 
а модель інноваційного процесу будується за 
схемою: ринкова потреба – маркетинг – НДДКР – 
виробництво – реалізація [27].

Перевагами даної моделі є чіткий взаємозв’язок 
між організацією й результатом інноваційного про-
цесу, спрямованість на потреби ринку та еконо-
мічний ефект, мінімізація організаційних бар’єрів 
під час проходження стадій інноваційного про-
цесу. Але при цьому інноваційні розробки мають 
підпорядкований характер. Підприємства, маючи 
на меті швидке отримання комерційно вигідного 
продукту, використовують готові технічні рішення, 
а не шукають нові, що призводить до переорієн-
тації інноваційної діяльності з фундаментальних 
досліджень до прикладних, які орієнтовані на 
визначений результат і зменшення витрат під час 
створення й упровадження новинок [5]. У цілому 
моделі інноваційного процесу другого покоління 
мають ознаки лінійності, джерелом інновацій 
виступають потреби ринку.

У кінці ХХ ст. внаслідок зростання ролі нау-
ково-технічного прогресу в розвитку суспільства 
відбувається насичення ринку продуктами, що й 
сприяло появі нових нелінійних моделей іннова-
ційного процесу.

Аналіз світового досвіду моделювання іннова-
ційного процесу англійським ученим-економістом 
Р. Росвеллом сприяв виділенню ще трьох моделей 
інноваційного процесу: об’єднуючої моделі, інте-
грованої моделі, моделі стратегічних мереж [27]. 

Ці моделі інноваційного процесу третього поко-
ління передбачали поєднання двох попередніх 
підходів. Їх основою є координація фундаменталь-
них досліджень із ринковими потребами як рівно-
правних джерел створення інновацій.

Однією з моделей інноваційного процесу тре-
тього покоління є ланцюгова модель Клайна-
Розен берга, згідно з якою інноваційний про-
цес проходить п’ять стадій, яким відповідають 
п’ять ланцюгів інноваційного процесу, котрі 
взаємопов’язані між собою й характеризують різні 
джерела інновацій: наукові дослідження, потреби 
ринку, існуючі та набуті знання [24].

Перевагами даної моделі є визнання існування 
зворотних зв’язків, відображення взаємозв’язків 
між наукою, виробництвом та маркетингом, 
спроба поєднати здатність інновацій впливати й 
реагувати на ринкові процеси, а недоліком є збе-
реження ознак лінійного характеру моделей.

У 80–90-х роках ХХ ст. створюються моделі 
інноваційного процесу четвертого покоління – 
інтегровані моделі [27], в яких інноваційний процес 
представлений сукупністю не лише послідовних, 
а й паралельних дій, що здійснюються одночасно 
на різних етапах, і включає такі складники, як 
наукові дослідження, розробки, маркетинг, вироб-
ництво, дифузію інновацій. У моделях значна 
увага відводиться взаємозв’язку наукових дослі-
джень і розробок із виробництвом, тісній співпраці 
з постачальниками та споживачами.

Модель інноваційного процесу четвертого поко-
ління побудована на поєднанні наукових досліджень 
та потреб ринку й визнанні важливої ролі ринкових 
потреб в інноваційному процесі. У моделі врахо-
вано інтеграцію наукових досліджень, вивчення 
ринку, потреб та попиту; інтереси постачальників та 
споживачів; послідовність проходження етапів інно-
ваційного процесу (ідея, концепція, проєктування, 
виробництво, маркетинг, збут, сервіс) [3].

Японська модель інноваційного процесу перед-
бачає врахування потенційних переваг маркетин-
гових досліджень і наукових розробок, суть якої 
проявляється в тому, що підприємства на ранніх 
стадіях вивчають ставлення споживачів відносно 
нового товару. Отже, у цій моделі інноваційного 
процесу враховуються не тільки результати ана-
лізу потенційного попиту, а й можливість його фор-
мування [25].

Перевагами моделей інноваційного процесу 
четвертого покоління є перехід від розгляду інно-
вацій як послідовного процесу до їх аналізу як 
паралельного процесу з урахуванням вертикаль-
них та горизонтальних взаємозв’язків між учасни-
ками інноваційного процесу на всіх його стадіях, 
що призводить до формування міжфункціональ-
них робочих груп, які включають конструкторів, 
технологів, економістів, фінансистів, маркетологів, 
менеджерів, для забезпечення високого рівня 
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інтеграції різних підрозділів і функціональних від-
ділів підприємства.

У 90-х роках ХХ ст. були створені моделі інно-
ваційного процесу п’ятого покоління, або «моделі 
стратегічних мереж», основою яких є створення 
мережі організацій та системи відносин зі спо-
живачами, постачальниками, науковими закла-
дами, іншими підприємствами тощо. Так, на думку 
Р. Росвелла, ці моделі являють собою ідеалізова-
ний розвиток інтегрованої моделі та тісну страте-
гічну інтеграцію підприємств, що взаємодіють між 
собою [27]. Інноваційний процес у цій моделі стає 
мультиінституційним, що має мережевий характер. 
До паралельного процесу додаються нові функції: 
ведення інноваційної діяльності з використанням 
інформатики та обчислювальної техніки, елек-
тронних мереж і засобів зв’язку, за допомогою 
яких встановлюються стратегічні зв’язки новаторів 
із постачальниками, партнерами, споживачами. 
При цьому особлива увага приділяється питанням 
обміну інформацією та використання різноманітних 
інформаційних та комунікаційних технологій [27].

Отже, основою моделей п’ятого покоління вва-
жається запропонований К. Оппенлендером під-
хід до дослідження інноваційного процесу в роз-
різі взаємодії трьох систем: новатора, організації 
та зовнішнього середовища. Система «новатор» 
є внутрішнім центральним елементом, охоплює 
персонал і чинники виробництва та включається 
до більш загальної системи – організації (підпри-
ємства), що, своєю чергою, є частиною ще більш 
широкої системи, котра формується політичними, 
економічними, природними та соціальними чин-
никами зовнішнього середовища. Тобто модель 
побудована на послідовному включенні внутріш-
ньої системи до більш широкої та враховує їх вза-
ємодію і вплив екзогенних й ендогенних чинників 
на інноваційний процес [14].

Глобалізаційні процеси у світовій економіці, 
динамічний розвиток ринкових відносин, пере-
хід до інноваційно-інформаційного (мережевого) 
суспільства призвели до формування наприкінці 
ХХ ст. моделі інноваційного процесу шостого поко-
ління – інтерактивної, або мережевої, що засно-
вана на знаннях, обміні інформацією та здатності 
до навчання [1].

Сучасна інноваційна система передбачає таку 
структуру організації, що включає низку спеці-
альних моделей (структур), наприклад мережеву 
модель, модель інноваційного ланцюга. Так, 
у мережевих моделях інноваційних систем виділя-
ються пакети робіт із призначеними для них вико-
навцями, що дає можливість готувати мережевий 
графік основних, вузлових подій. Після цього стає 
можливим розробити детальні мережеві графіки, 
відповідні вузловим подіям. Розчленування мере-
жевого графіка на підмережі дає змогу персоналу, 
відповідального за інноваційний проєкт, концен-

труватися на своїх власних роботах. Для керівни-
цтва поділ проекту на підмережі забезпечує мож-
ливість ефективного контролю.

Основним складником моделі інноваційного 
процесу шостого покоління є знання як джерело 
інновацій, наприклад наявні знання, нові знання 
(наукові фундаментальні дослідження), зовнішні 
знання, знання, отримані в процесі навчання на 
власному досвіді, приховані знання (наявні знання, 
що тимчасово не використовуються). Інноваційний 
процес є мережевим інтегрованим процесом, але 
більше уваги приділяється механізмам, що ство-
рюють, розповсюджують і використовують усі типи 
знань на відміну від попередньої моделі, де обмін 
даними з використанням інформаційно-комуніка-
ційних технологій був ключовим моментом.

Інтерактивна, або мережева, модель інновацій-
ного процесу базується на взаємодії усіх суб’єктів 
інноваційної діяльності, що сприяє об’єднанню 
ресурсів їхньої діяльності, активізує спільні нау-
ково-технічні дослідження, значно скорочує час та 
витрати на впровадження відкриттів фундамен-
тальної науки у виробництво, полегшує трансакції 
інноваційного продукту між виробниками і кінце-
вими споживачами, допомагає залученню про-
мислових та банківських фінансових ресурсів до 
інноваційної сфери. Стрімке поширення Інтернет-
мережі призводить до більш тісної наукової спів-
праці між країнами, у тому числі у сфері досліджень 
і розробок. Значне розповсюдження отримують 
подвійні об’єднання на принципах мережевої вза-
ємодії окремих видів науково-технологічної діяль-
ності між собою та з бізнес-середовищем, серед 
яких: науково-освітні мережі на базі ЗВО універ-
ситетського типу, котрі створені через приєднання 
до мережевих структур і взаємодіють з іншими 
навчальними закладами та їх об’єднаннями у рам-
ках регіональних чи міжнародних зв’язків і мають 
державний чи приватний статус; науково-вироб-
ничі мережі, котрі властиві науково-технологіч-
ній діяльності транснаціональних корпорацій, що 
контролюють дослідження зі створення нових 
технологій, експериментальні розробки й надання 
інжинірингових науково-технологічних послуг, 
виробництво і збут наукоємних продуктів. Із часом 
науково-виробничі мережі набувають характеру 
науково-бізнесових; освітньо-бізнесові мережі на 
базі провідних ЗВО університетського типу та ком-
паній у сфері інноваційного бізнесу в межах пер-
спективних напрямів досліджень (біо-, нано- та 
інформаційних технологій) [1].

Перевагами моделі інноваційного процесу 
шостого покоління є те, що головними ресурсами 
підприємства вважаються нематеріальні активи, 
забезпечуються гнучкість організаційно-виробни-
чої структури та мобільність ресурсів. Важливе 
місце в інноваційному процесі відводиться потре-
бам ринку та вимогам споживачів.
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Новітня інноваційна модель набуває поши-
рення у ХХІ ст. Західні країни світу вже пере-
йшли до освоєння та розгортання нової, глобаль-
ної мережевої моделі інноваційного процесу. За 
даними Bloomberg Innovation Index, що аналізує 
десятки критеріїв із використанням семи показ-
ників, включаючи витрати на дослідження та роз-
робки, виробничі можливості та концентрацію 
високотехнологічних публічних компаній, у 2019 р. 
Південна Корея зберегла свою першість, США під-
нялися на три місця та посіли восьму сходинку 
рейтингу, після того як у минулому році вийшла 
з першої десятки й посідає восьме місце серед 
найбільш розвинених країн світу [21].

Сьогодні економіка США є найпотужнішою, що 
будується на інноваціях. Серед першої п’ятірки 
компаній із капіталізації – три технологічних 
гіганта: Apple, Microsoft і Google. США щорічно 
отримують від експорту інноваційних технологій 
близько 700 млрд. доларів. Таку позицію країна 
має завдяки значним інвестиціям в інноваційні 
продукти та послуги: уряд США витрачає близько 
2,8% ВВП країни на наукові дослідження та інно-
ваційну діяльність [15].

За даними доповіді підрозділу Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) за 2018 фінансовий рік, топ-1000 
світових інноваційних компаній спрямували на нау-
ково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 
(R&D) 782 млрд. дол. США, зростання становило 
11,4%. У цьому списку 145 китайських компаній, 
кількість яких збільшилася за рік на 20. Витрати 
на НДДКР у них становили 60,08 млрд. дол., тобто 
34,4% зростання. Китайські компанії, за версією 
PwC, збільшили свою частку в списку «високо-
ефективних інноваторів» – тих інноваційних ком-
паній, які найбільш раціонально використовують 
кошти на НДДКР. Якщо в 2007 р. частка китайських 
компаній становила 3%, то в 2017 р. – вже 17%. 
Зростання кількості таких інноваторів, як зазна-
чається в доповіді, продемонстрували за останні 
роки тільки Китай та Європа [6].

Особливість упровадження проривних іннова-
цій полягає у нестандартному баченні потреб, які 
люди бажають задовольнити за допомогою про-
дукту або послуги. Проривні інновації відносяться 
до неадресованих потреб людей, адже значна 
кількість проблем вирішуються тільки після появи 
інновацій у житті людини. Менеджмент великих 
компаній світу стимулює інноваційні процеси, роз-
виває співробітництво між компаніями з метою 
інтеграції творчих ресурсів та прийняття рішень, 
що задовольняють ринкові потреби на локаль-
ному та світовому рівнях.

Інноваційна модель соціально-економічного 
розвитку реалізується шляхом формування націо-
нальної інноваційної системи. Згідно з усталеним 
підходом, національна інноваційна система – це 
сукупність організаційних та інституціональних 

структур у державному й приватному секторах 
національної економіки, активність і взаємодія 
яких ініціює, створює, модифікує й сприяє дифу-
зії інновацій, впливаючи цим на інноваційний 
процес [7]. Організаційний складник національ-
ної інноваційної системи утворюють такі функ-
ціональні блоки, як організації наукової сфери, 
спеціалізовані інноваційні організації, інноваційні 
й інноваційно активні виробничі фірми, організа-
ції інфраструктури інноваційної діяльності. Інсти-
туціональний складник національної інноваційної 
системи формує комплекс інституцій, що забез-
печують та регулюють інноваційну діяльність на 
національному рівні [4, с. 222].

Формування національної інноваційної сис-
теми в Україні має суттєві особливості. Сучасні 
стан і структура національної інноваційної системи 
України не відповідають світовим стандартам, 
що зумовлює низку негативних тенденцій. Так, 
на відміну від розвинених країн, у яких 85–90% 
ВВП забезпечуються за рахунок виробництва й 
експорту наукоємної продукції, частка України на 
ринку високотехнологічної продукції становить не 
більше 0,3%. Наукоємність промислового вироб-
ництва України не перевищує 0,5%, катастрофічно 
низькою є частка високотехнологічної продукції 
у структурі ВВП. Частка інноваційно активних під-
приємств промисловості за останні 10 років стано-
вила не більше 17% від загальної їх кількості [17].

В економіці у цілому домінує ресурсна модель 
розвитку без високотехнологічного виробництва: 
основна частка експорту, за даними дев’яти міся-
ців 2019 р. припадає на металургію (21,8%), сіль-
ське господарство (26,9%), машини, обладнання 
та механізми; електротехнічне обладнання (8,9%), 
транспортні засоби (1,8%) та продукти хімічної про-
мисловості (3,7%) [18]. В економіці країни існують й 
елементи інтелектуально-донорської моделі. Однак 
у стратегічній перспективі ці моделі є мало ефек-
тивними. В Україні поступово складаються умови 
та спостерігаються тенденції до інтеграції учасників 
інноваційного процесу шляхом установлення пра-
вовідносин зі спільної діяльності. Таким прикладом 
може бути створення технологічних парків та інших 
інноваційних структур [8–10]. Саме спільна інно-
ваційна діяльність підприємців, наукових установ, 
вищих навчальних закладів, підприємств та дер-
жави зможе забезпечити конкурентоспроможність 
економіки нашої країни на світовому ринку.

За рівнем інноваційного розвитку Україна зна-
чно відстає від країн-лідерів. Дані щорічної допо-
віді «Глобальний індекс інновацій 2019» (Global 
Innovation Index, 2019) свідчать, що Україна в 2019 р. 
опустилася у рейтингу інноваційної діяльності 
126 країн світу із 43-го у 2018 р. на 47-е місце [23]. 
У рейтингу Bloomberg 2019 Innovation Index най-
більше втратили свої позиції Туніс та Україна, які 
обидві вийшли з ТОП-50. Натомість десять нових 
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економік приєдналися до рейтингу найбільш інно-
ваційних економік у 2019 р. [21].

Сьогодні в країні не створено сприятливого 
середовища для впровадження наукових відкриттів 
й новітніх розробок. Україна потребує застосування 
механізмів, що сприятимуть розвитку та експорту 
технологій. Для реалізації цих завдань із метою 
трансформації економіки до мережевої інновацій-
ної економіки необхідно виконання таких умов:

– створення платформ на базі державного-
приватного партнерства, що дасть можливість 
невеликим стартапам безперешкодно експорту-
вати технологічні інновації на конкурентні ринки, 
такі як США, що сприятиме подальшому розвитку 
економіки країни;

– створення механізму, який дасть змогу ефек-
тивно переймати досвід провідних світових корпо-
рацій у технологічних галузях. Це передбачає не 
просто створення пільгового режиму для роботи 
аутсорсингових компаній, які переважно зароб-
лять на продажу робочої сили як ресурсу, а екс-
порт саме «продуктових» інновацій, який є висо-
комаржинальним і найбільш сприятливим для 
інвестування ресурсів;

– підтримка стартапів на законодавчому рівні 
так, щоб стратапи у сфері ІТ на перші кілька років 
були б повністю звільнені від податкового тягаря, 
а не тільки мали часткові пільги.

Такі підходи пропонують упровадження іннова-
ційних методів управління в рамках існуючого біз-
несу для його структурної перебудови. У результаті 
можлива трансформація української економіки не 
тільки в окремих сферах, таких як ІТ, а й у багатьох 
інших напрямах, таких як альтернативна енерге-
тика, аграрний сектор і рітейл-індустрія, оскільки 
інновації припускають глобальні зміни й усередині 
існуючих великих організацій.

Реалізація в Україні сучасної інноваційної 
моделі соціально-економічного розвитку потре-
бує створення відповідної науково-методологічної 
бази, чітко сформульованої стратегії та алгоритму 
її реалізації, послідовної та виваженої зовнішньої 
та внутрішньої інноваційної політики держави та 
підприємницької ініціативи щодо реалізації інно-
ваційного потенціалу національної економіки.

Висновки з проведеного дослідження. Особ-
ливість сучасного підходу до моделювання іннова-
ційного процесу полягає у розумінні того, що інно-
вації базуються не стільки на нових комбінаціях 
ресурсів та винаходах, як це вважалося в часи 
індустріальної економіки, скільки на ефективному 
використанні інформаційного потоку знань, отри-
маних у результаті прогресу науки та технологій.

Сьогодні саме спільна інноваційна діяльність 
підприємців, підприємств і держави забезпе-
чує конкурентоспроможність економіки країни 
на світовому ринку. Для забезпечення спільних 
дій в інноваційній сфері необхідно використову-

вати саме мережеву модель інноваційного про-
цесу, котра спроможна об’єднати всіх учасників 
інноваційної діяльності. Мережева модель інно-
ваційної діяльності має активний розвиток саме 
в умовах інноваційного типу економічного зрос-
тання. Інноваційний тип економічного зростання 
є модифікацією інтенсивного росту, оскільки оби-
два спираються на якісне вдосконалення чинни-
ків виробництва. У цих умовах зростає значення 
саме інноваційних мереж.
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Сьогодні серед основних напрямів розвитку 
туризму виділяється культурнопізнаваль-
ний, що базується на розумінні важливої ролі 
культурної та пізнавальної діяльності, на 
визнанні необхідності створення умов для 
реалізації культурних потреб людини в піз-
нанні історії, релігії, традицій, особливостей 
способу і стилю життя. У статті проведено 
аналіз розвитку культурнопізнавального 
туризму в Україні. Встановлено, що наша 
країна має значний потенціал для розвитку 
в’їзного і внутрішнього культурнопізнаваль-
ного туризму, що зумовлено, насамперед, 
значною кількістю унікальних історичних 
та культурних пам’яток. Визначено, що на 
території нашої країни зосереджена велика 
кількість музеїв, театрів, пам'яток архео-
логії, історії, монументального мистецтва, 
архітектури, містобудування, садовопар-
кового мистецтва. Проте сьогодні вони 
залучаються до туристичної галузі безсис-
темно, а їхня пізнавальна функція зводиться 
до мінімуму. Так, серед 418 пам'яток архео-
логії національного значення лише 54 вико-
ристовуються як туристичні об'єкти; зі 
147 пам'яток історії національного зна-
чення туристичними об'єктами є 98; із 
45 пам'яток монументального мистецтва 
національного значення в туристичній інф-
раструктурі представлено лише 28. 
Ключові слова: культурнопізнавальний 
туризм, туристичні об'єкти, історикокуль-
турні пам’ятки, туристична інфраструк-
тура, мистецтво. 

Сегодня среди основных направлений раз-
вития туризма выделяется культурно

познавательный, основанный на понимании 
важной роли культурной и познавательной 
деятельности, на признании необходимо-
сти создания условий для реализации куль-
турных потребностей человека в познании 
истории, религии, традиций, особенностей 
образа и стиля жизни. В статье проведен 
анализ развития культурнопознаватель-
ного туризма в Украине. Установлено, что 
наша страна имеет значительный потен-
циал для развития въездного и внутреннего 
культурнопознавательного туризма, что 
обусловлено, прежде всего, значительным 
количеством уникальных исторических 
и культурных памятников. Определено, 
что на территории нашей страны сосре-
доточено большое количество музеев, 
театров, памятников археологии, исто-
рии, монументального искусства, архи-
тектуры, градостроительства, садово
паркового искусства. Однако сегодня они 
привлекаются к туристической отрасли 
бессистемно, а их познавательная функция 
сводится к минимуму. Так, среди 418 памят-
ников археологии национального значения 
лишь 54 используются как туристиче-
ские объекты; из 147 памятников истории 
национального значения туристическими 
объектами являются 98; из 45 памятников 
монументального искусства национального 
значения в туристической инфраструктуре 
представлено только 28.
Ключевые слова: культурнопознаватель-
ный туризм, туристические объекты, 
историкокультурные памятники, тури-
стическая инфраструктура, искусство.

In today's context, Ukraine is facing the challenge of creating a highly profitable and efficient tourism sector based on its own tourism resources, taking into 
account the latest global trends. Currently, among the main areas of tourism development, stands out cultural and cognitive, based on understanding the 
important role of cultural and cognitive activities, the recognition of the need to create conditions for the realization of cultural needs of man in the knowledge 
of history, religion, traditions, features of the way and lifestyle. The article analyzes the development of cultural and cognitive tourism in Ukraine. It is estab-
lished that our country has considerable potential for the development of inbound and inland cultural and educational tourism, which is caused first of all by 
a large number of unique historical and cultural monuments. It is determined that a large number of museums, theaters, archeology, history, monumental 
art, architecture, town planning, landscape gardening art are concentrated in our country. However, today they are involved in the tourism industry haphaz-
ardly, and their cognitive function is minimized. Thus, of the 418 monuments of archeology of national importance, only 54 are used as tourist sites, of the 
147 monuments of national importance, 98 are tourist sites, of which 45 are monuments of national importance in the tourist infrastructure. Ukraine has 
cultural heritage of world importance. But the weakness of the organization, in some cases the lack of knowledge of guides, the lack of proper infrastructure 
lead to a decrease in the number of foreign and domestic tourists wishing to visit the cultural landscapes of Ukraine. Applying to the scientific foundations of 
cultural tourism creates the basis for change for the better. In the system of tourist activities, cultural and cognitive tourism occupies a special place, since 
it contributes most to the development of the inner world of man, widening horizons, gives an opportunity to get acquainted with representatives of differ-
ent cultures, with the national heritage of different peoples. It is cultural and cognitive tourism that promotes the manifestation of ethnocultural identity and 
individuality and influences almost all spheres of human activity.
Key words: cultural and educational tourism, tourist sites, historical and cultural sites, tourist infrastructure, art.

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT  
OF CULTURAL AND COGNITIVE TOURISM IN UKRAINE

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
перед Україною стоїть завдання створення високо-
прибуткової та ефективної сфери туризму на базі 
власних туристичних ресурсів з урахуванням новіт-
ніх світових тенденцій. Сьогодні серед основних 
напрямів розвитку туризму виділяється культурно-
пізнавальний, що базується на розумінні важли-
вої ролі культурної та пізнавальної діяльності, на 
визнанні необхідності створення умов для реаліза-
ції культурних потреб людини в пізнанні історії, релі-
гії, традицій, особливостей способу і стилю життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти дослідження розвитку культурно-
пізнавального туризму висвітлено в працях таких 
учених як: О.О. Бейдик, О.О. Любіцева, C.B. Пан-
кова, B.I. Стафійчук, Л.Д. Божко, І.В. Давиденко, 
B.C. Кравців [2-6] та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз розвитку культурно-пізнавального туризму 
в Україні; розгляд кількості об’єктів інфраструк-
тури культурно-пізнавального туризму за період 
2010–2018 рр.; визначення складників історико-
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культурної спадщини, що залучається до турис-
тичної галузі, та їхньої питомої ваги.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для громадян усього світу культурно-пізнаваль-
ний туризм – це приваблива сфера прямого 
спілкування, імпульс до взаємозбагачення, вза-
ємоповаги через культурну активність людей за 
допомогою подорожей.

Саме пізнавальний туризм повинен стати важе-
лем розвитку всієї туристичної сфери. Сьогодні 
найбільша кількість туристів подорожує з метою 
дозвілля та відпочинку (рис. 1).

Для підвищення ефективності розвитку туризму 
в Україні необхідне впровадження інновацій за 
такими напрямами: аналіз культурної спадщини; 
впровадження розважальних елементів під час 
організації пізнавальних турів; інноваційний роз-
виток готельної інфраструктури; створення тема-
тичних парків. Динаміку кількості об’єктів інфра-
структури для розвитку культурно-пізнавального 
туризму показано в табл. 1 [2].

Аналізуючи показники кількості об’єктів інфра-
структури за період 2010–2018 рр., варто від-
значити негативну динаміку кількості театрів – зі 
140 у 2010 р. до 113 од. у 2018 р. Спостерігається 
негативна динаміка відвідувачів – із 6,6 млн. осіб 
у 2010 р. до 6,4 млн. осіб у 2018 р. (рис. 2) [2].

Спад попиту на театральне мистецтво пояс-
нюється, з одного боку, недостатнім держав-
ним фінансуванням культури і зростанням цін на 
послуги у сфері культури, які стали недоступними 
для багатьох груп населення, а з іншого – політич-
ними та ідеологічними причинами. Скорочення 
відвідувачів театру за збільшення кількості вистав 
зумовлено збільшенням числа заходів на малих 
майданчиках. Поява «малих сцен» в подальшому 
може отримати велике поширення, що визнача-
ється зміною культурної парадигми і відповідає 
загальносвітовим тенденціям.

В Україні в 2018 р. працювало 590 музеїв, що 
на 16 більше, ніж у 2017 р., та на 44 більше, ніж 
у 2010 р. Статус національного мали 48 музеїв. 
У музеях України зберігається 12,5 млн. експо-
натів основного фонду, у тому числі 12 млн., або 
96%, належать до державної частини Музейного 
фонду України. На виставках та експозиціях музеїв 
22,4 млн. відвідувачів мали можливість ознайоми-
тися з 1,5 млн. експонатів, що становить 12,1% від 
загальної кількості предметів основного фонду.

Культурно-пізнавальний туризм – провідна 
ланка розвитку туризму. Значними культурними 
хореографічними центрами України є міста Кри-
вий Ріг, Мелітополь, Бердянськ. Театральне мис-
тецтво зосереджено в Тернополі, Києві, Харкові. 

Таблиця 1
Об’єкти інфраструктури для розвитку культурно-пізнавального туризму

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Абсолютна 

різниця
Темп 
росту

18/17 18/10 18/10
Кількість театрів 140 133 132 133 113 113 112 113 113 1 -26 81
Кількість концертних організацій 83 82 88 85 73 73 76 76 78 2 -5 93
Кількість музеїв 546 570 592 608 543 564 576 574 590 16 44 108
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Рис. 1. Розподіл туристів за метою поїздки
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Приваблюють туристів й осередки музичного мис-
тецтва, зокрема Рівне, Житомир, Херсон, Одеса, 
Львів. У всі часи Закарпаття славилося декора-
тивно-прикладним та образотворчим мистецтвом 
(рис. 3) [9, с. 1].

Україна має значний потенціал для розвитку 
в’їзного і внутрішнього культурно-пізнавального 
туризму, що зумовлено, насамперед, значною 
кількістю унікальних історичних та культурних 
пам’яток. Західна Україна входить до п’ятірки най-
більш привабливих та популярних туристично-
рекреаційних регіонів України. З огляду на складне 
історичне минуле та багатовікове співіснування 

багатьох народів і релігій, Україна володіє значним 
культурним та туристичним потенціалом.

На державному обліку в Україні перебуває 
понад 130 тис пам’яток, із них: 57 206 – пам’ятки 
археології (418 з яких національного значення);

51 364 – пам’ятки історії (147);
5926 – пам’ятки монументального мистецтва (45);
16 293 – пам’ятки архітектури, містобудування, 

садово-паркового мистецтва та ландшафтні 
(3 541) (рис. 4).

Сьогодні не розроблено методологічних аспек-
тів аналізу функціонування пам’яток історії та куль-
тури екскурсійного туристичного об’єкта. Внаслідок 
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Рис. 2. Динаміка кількості об’єктів інфраструктури

 
Рис. 3. Туристичні осередки розвитку мистецтва в Україні
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цього складники історико-культурної спадщини 
залучаються до туристичної галузі безсистемно, 
а їх пізнавальна функція зводиться до мінімуму. 
Так, серед 418 пам’яток археології національного 
значення лише 54 використовуються як туристичні 
об’єкти; зі 147 пам’яток історії національного зна-
чення туристичними об’єктами є 98 (рис. 5).

Із 45 пам’яток монументального мистецтва 
національного значення в туристичній інфраструк-
турі представлено 28 (рис. 6).

В Україні функціонує 61 історико-культурний 
заповідник, 13 з яких мають статус національних. 
У Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Софій-
ський собор з архітектурним ансамблем, Києво-
Печерська Лавра в м. Києві, історичний центр 
у Львові (рис. 7).

Утім, варто відзначити, що до 70% об’єктів 
культурної спадщини перебувають у незадовіль-
ному стані (кожен десятий об’єкт – в аварійному) 

та потребують проведення робіт із реставрації або 
реконструкції, облаштування для туристичних від-
відувань [7, с. 4].

Усе це не сприяє розвитку культурно-пізна-
вального туризму в Україні, і нині у цій царині 
фіксується спад. Для подолання кризи необхідне 
об’єднання зусиль працівників сфери науки туриз-
мології, культури та менеджерів туризму.

В Україні є пам’ятки культури світового зна-
чення. Але слабкість організації, іноді неосвіче-
ність гідів, відсутність належної інфраструктури 
призводять до зменшення чисельності іноземних 
і вітчизняних туристів, що бажають відвідати куль-
турні ландшафти України. Звернення до наукових 
засад культурного туризму створює базу для змін 
на краще.

Також слід відзначити, що нині в законо-
давстві не враховуються завдання, пов’язані 
з ефективним використанням історичного й 

 

 
Рис. 4. Кількість пам’яток на державному обліку в Україні 

Джерело: [2]

 Рис. 5. Питома вага пам’яток історії національного 
значення, що використовуються як туристичні 

об’єкти (одиниць)
 

Рис. 6. Питома вага пам’яток монументального 
мистецтва національного значення, що 

використовуються як туристичні об’єкти (одиниць)
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культурного потенціалу країни для поліпшення 
якості національного туристичного продукту.

Висновки з проведеного дослідження. Ана-
ліз показав, що Україна має значний потенціал 
для розвитку культурно-пізнавального туризму. 
На території нашої країни зосереджена велика 
кількість музеїв, театрів, пам’яток археології, істо-
рії, монументального мистецтва, архітектури, міс-
тобудування, садово-паркового мистецтва. Проте 
сьогодні вони використовуються не повною мірою 
для розвитку туризму, що актуалізує подальші 
дослідження даного питання.
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У статті досліджено тенденції впровад-
ження інновацій в аграрний сектор еконо-
міки України. Визначено потенційні можли-
вості для успішного проведення інноваційної 
діяльності. Розглянуто причини й наслідки 
зниження активності інноваційних про-
цесів агропромислового сектору в умовах 
трансформації економіки та реформування 
аграрних відносин. Показано зростання 
впливу різноманітних чинників на процес 
інноваційних перетворень в агропромисло-
вому комплексі. Критично розглянуто та 
спростовано поширену в багатьох дослід-
женнях тезу про неможливість структур-
них перетворень та розвиток науковотех-
нічного прогресу в аграрних підприємствах 
в умовах кризи. Зроблено висновок, обґрун-
товано невідворотність запровадження 
інновацій у сільськогосподарських підпри-
ємствах. Агропромисловий комплекс на 
тлі більшості інших галузей економіки роз-
вивається відносно швидкими темпами. 
Минулого року рекордні об’єми показав 
експорт сільськогосподарської продукції. 
Проте подальший розвиток АПК залежить 
від вирішення проблем модернізації агро-
промислового комплексу та забезпечення 
його конкурентоспроможності на світо-
вому ринку.
Ключові слова: аграрні підприємства, 
інноваційний розвиток, аграрний сектор, 
інновації, інноваційна діяльність, розвиток, 
аграрний сектор економіки, економічна 
ефективність.

В статье исследованы тенденции внедре-
ния инноваций в аграрный сектор экономики 
Украины. Определены потенциальные воз-
можности для успешного проведения инно-
вационной деятельности. Рассмотрены 
причины и последствия снижения актив-
ности инновационных процессов агропро-
мышленного сектора в условиях транс-
формации экономики и реформирования 
аграрных отношений. Показан рост вли-
яния разнообразных факторов на процесс 
инновационных превращений в агропро-
мышленном комплексе. Критически рассмо-
трен и опровергнут распространенный во 
многих исследованиях тезис о невозможно-
сти структурных превращений и развитии 
научнотехнического прогресса в аграрных 
предприятиях в условиях кризиса. Сделан 
вывод, обоснована неотвратимость вне-
дрения инноваций в сельскохозяйственных 
предприятиях. Агропромышленный ком-
плекс на фоне большинства других отрас-
лей экономики развивается относительно 
быстрыми темпами. В прошлом году 
рекордные объемы показал экспорт сель-
скохозяйственной продукции. Однако даль-
нейшее развитие АПК зависит от решения 
проблем модернизации агропромышленного 
комплекса и обеспечения его конкуренто-
способности на мировом рынке.
Ключевые слова: аграрные предприятия, 
инновационное развитие, аграрный сектор, 
инновации, инновационная деятельность, 
развитие, аграрный сектор экономики, эко-
номическая эффективность.

The article explores the trends of innovation in the agricultural sector of Ukraine. Potential opportunities for successful implementation of innovative activities 
are identified. Considered of causes and effects of decline of activity of innovative processes agro industrial to the sector in the conditions of transformation 
of economy and reformation of agrarian relations. The increase of influence of various factors is shown on the process of innovative transformations to the 
agro industrial complex. Critically of examined is widespread in many researches of thesis about impossibility of structural transformations and development 
of scientific and technical progress in agrarian enterprises in the conditions of crisis. Drawn of conclusion and reasonably inevitability of input of innovations 
at agricultural enterprises. However, in order for Ukraine to adhere to global trends and the pace of global transformations in its development, a strategic 
decisionmaking system should be created as soon as possible, allowing us to use the advantages of globalization as a means of solving the problems of 
all mankind and at the same time responds to specific challenges for Ukraine. AT in particular, the creation of an effective system of strategic (longterm) 
forecasting and planning; coordination of strategic plans with financial, human and material resources; coordination of reforms in the country; orientation in 
your own not only about progress in relation to the starting position, but also about the vision of the future model global peace; wide involvement of the public 
and stakeholders in the discussion of draft strategic documents and adoption take into account your position; creation of institutions, mechanisms and tools 
for the practical implementation of strategic documents. The introduction of innovations should be a priority for agricultural enterprises, as in depletion of 
resources, the world is increasingly looking for ways to use them more effectively while maintaining environment. It is to solve these problems that innova-
tion in the agricultural sector should be directed.
Key words: agricultural enterprises, innovative development, agricultural sector, innovation, innovative activity, development, agricultural sector of the 
economy, economic efficiency.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
THE STATE AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
IN THE AGRARIAN ECONOMY SECTOR

Постановка проблеми. На думку більшості 
експертів, сприятливий клімат, родюча земля, пра-
цьовиті люди є тими факторами, які залишаються 
важливими для успішного розвитку аграрної 
сфери, але ці чинники вже давно не є головними.

Сьогодні ефективність розвитку аграрного сек-
тору національної економіки залежить перш за все 
від запровадження надсучасних інноваційних тех-
нологій в процес виробництва сільськогосподар-
ської продукції, її зберігання, переробки та управ-
ління виробничими й організаційними процесами.

Формування інновацій в агропромисловому 
комплексі відбувається за низкою несприятли-
вих умов (недостатня забезпеченість наукової 
та освітньої сфери матеріальними та технічними 
ресурсами, обмежена зацікавленість з боку висо-
кокваліфікованих працівників та їх катастрофіч-
ний дефіцит). Зараз велика кількість вітчизняних 
агропідприємств не здатна виготовляти високоя-
кісну та конкурентоспроможну продукцію. Саме це 
є наслідком негативних явищ, таких як застарілі 
машинно-тракторні парки, постійне зростання цін 
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на паливо, недосконала кредитно-фінансова сис-
тема, законодавча база.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Комплексне дослідження інноваційного розвитку 
в аграрному секторі економіки держави є пред-
метом численних публікацій. Серед них можна 
виділити роботи таких учених, як Л.Д. Водянка, 
В.С. Підгірна, І.М. Антохова [1], О.І. Шаманська [2], 
С.Ю. Соколюк [3], Л.М. Щуревич [4], О.В. Олійник, 
І.В. Сідельнікова [5], що приділили багато уваги 
такому ключовим питанням сучасності, як іннова-
ція та інноваційний розвиток.

Поділяючи думку науковців, вважаємо, що 
вирішення складних стратегічних завдань в аграр-
ному секторі є можливим завдяки використанню 
інновацій із забезпеченням комплексної взаємодії 
освіти, науки та досліджень.

Постановка завдання. На основі викладеного 
матеріалу можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає в розкритті економічної сут-
ності інноваційної діяльності в економіці України, 
вивченні проблем розвитку інноваційної діяльності 
та процесу впровадження інновацій у сфері сіль-
ського господарства, становленні конкурентоспро-
можного аграрного виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Широке застосування інновацій – це найбільш діє-
вий та ефективний спосіб вирішення гострих соці-
ально-економічних проблем аграрного сектору, 
які пов’язані з пошуком механізмів підвищення 
економічних показників діяльності аграрних гос-
подарств та забезпечення населення високоякіс-
ною сільськогосподарською продукцією. Ця галузь 
потребує особливої підтримки та постійного роз-
витку як з боку держави, так і з боку недержавних 
комерційних організацій. Значною мірою цей роз-
виток можна забезпечити за допомогою впровад-
ження інновацій на всіх стадіях виробництва та 
управління аграрним сектором.

Саме слово «інновація» іноземного поход-
ження (англ. «innovation»); воно може означати 
нововведення, нову ідею, технологію, управління, 
засноване на використанні науково-технічного 
прогресу, передового досвіду.

Інновації АПК – це нова техніка, передові тех-
нології, нові сорти рослин, породи тварин, нові 
добрива й засоби захисту рослин і тварин, нові 
методи профілактики й лікування тварин, форми 
організації, фінансування та кредитування вироб-
ництва, нові підходи до підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів тощо.

На жаль, інноваційний потенціал АПК в нашій 
країні використовується лише на 4-5%, тоді як 
у США цей показник складає 50%. В сучасних 
умовах у всьому світі інноваційна діяльність роз-
глядається як одна з головних умов модернізації 
економіки [7]. Традиційні технології виробництва 
вичерпали можливості як екстенсивного, так й 

інтенсивного розвитку. У багатьох країнах сьогодні 
розвиваються галузі, які активно застосовують 
інноваційні технології.

Для досягнення сталого розвитку агропромис-
лового комплексу основним джерелом та «локо-
мотивом» має стати стрімкий та невідворотній 
інноваційний розвиток на основі використання 
революційних технологій, адаптованих під при-
родно-економічні умови нашої країни. Саме тому 
сьогодні в умовах інтеграції у світовий економічний 
простір з високою конкуренцією на перший план 
виходять розроблення та формування ефектив-
ного організаційно-економічного механізму управ-
ління інноваційним розвитком аграрного сектору, 
а також пошук оптимальної співпраці між виробни-
ками та споживачами інноваційної продукції.

Інноваційний розвиток аграрної сфери – це 
перш за все зростання економічних та виробни-
чих показників. Цей процес повинні забезпечувати 
використання більш досконаліші технології вироб-
ництва та переробка сільськогосподарської про-
дукції, виведення та впровадження нових сортів 
сільськогосподарських культур та порід тварин, 
прогресивні моделі соціально-економічного роз-
витку галузі, сучасні моделі інформаційних техно-
логій та їх широке застосування.

В умовах глобалізації процес інновації не 
в змозі набути певного економічного ефекту лише 
з технологічним оновленням. Це потребує пере-
ходу на використання принципово новітніх техно-
логій та систем управління організацією виробни-
цтва в аграрному секторі економіки.

За попередніми результатами досліджень про-
гнозується, що до 2050 року населення зросте 
із 7 мільярдів осіб до 9. Натомість площа орних 
земель, навпаки, скоротиться через розширення 
мегаполісів та погіршення ґрунтів і кліматичних 
умов, отже, ці процеси є невідворотними.

Саме тому перед світом уже постає питання про 
те, як зробити так, щоб отримати більше за заді-
яння меншої кількості ресурсів. Отже, залишаться 
лише ті виробники та бізнес, які акцентують увагу 
на запроваджувані енергозберігаючих та економних 
інновацій. Агросектор – це потужна сфера економіки 
України, тому питання про оптимізацію та автомати-
зацію є досить гострим та актуальним. Україна за 
площею сільськогосподарських угідь посідає перше 
місце в Європі, однак досі наявні нестача досто-
вірної інформації з полів, низька автоматизація та 
слабкий контроль за виробничими процесами, які 
відбуваються в аграрному секторі економіки.

України має всі можливості до впровадження 
інновацій у виробничий процес. Наша країна має 
у розпорядженні 30% усього світового чорнозему, 
тобто такого виду ґрунту, що є дуже родючим та 
багатим на органічну речовину, яка називається 
гумусом. Отже, все, що пов’язано із сільськогоспо-
дарською галуззю, має величезний потенціал.
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Водночас упровадження інновацій та підви-
щення ефективності сільськогосподарського 
виробництва формують нові виклики: галузі 
потрібно більше кваліфікованих кадрів, одночасно 
відбувається вивільнення робочих рук, що може 
привести до зростання безробіття й відтоку насе-
лення, а це негативно вплине на стан соціальної 
сфери аграрного сектору.

В України є потенційні можливості для інно-
ваційної діяльності, але для впровадження цього 
потрібні:

− стабільна економічна ситуація в країні для 
того, щоби залучити інвестиції в аграрний сектор;

− заохочення підприємств, які орієнтуються 
на створенні інноваційного продукту, шляхом 
надання пільг;

− мотивування фінансово-кредитних установ, 
тобто надання кредиту підприємствам, які орієн-
туються на інноваційну діяльність.

Факторами, які стримують інноваційний розви-
ток аграрного сектору, є такі:

− відсутність вільного ринку землі (всі сіль-
ськогосподарські виробники орендують землі й не 
володіють земельними ділянками, що породжує їх 
небажання інвестувати в інноваційні проєкти);

− нестача кваліфікованих кадрів, які розроблю-
ють алгоритм упровадження інноваційних технологій;

− ментальне несприйняття більшості управ-
лінців невідворотності інноваційної перебудови 
всього виробничого та організаційного комплексу.

Інновації в українському сільському господар-
стві («Agtech») сьогодні використовують не більше 
5–10% компаній, переважно компанії холдингового 
типу, що мають потужну матеріально-технічну базу 
та необмежений доступ до фінансових ресурсів. 
Проте кожного року на поля виїжджає все більша 
кількість високотехнологічних агрегатів, які облад-
нані GPS-навігацією.

Інноваційні технології працюють перш за все 
з інформаційним середовищем. Їх головними 
завданнями є збирання та аналізування даних, 
моніторинг різних процесів виробничого циклу 
у сільському господарстві.

За останні 4 роки розвиток інноваційних тех-
нологій швидко прискорився. Багато інноваційних 
проєктів вже використовуються в роботі україн-
ських підприємств.

Одним із найважливіших елементів діяльності 
аграрних підприємств має стати розроблення його 
інноваційної політики, яка міститиме важливі стра-
тегічні й тактичні аспекти.

Державна підтримка інноваційної діяльності 
представлена Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Стратегії розвитку сфери 
інноваційної діяльності на період до 2030 року» 
від 10 липня 2019 року № 526-р, що складі містить 
стратегічні завдання щодо цілей в аграрному сек-
торі як підструктури агропромислового комплексу.

Як зазначено в документі, провідним місцем 
економічного зростання може бути аграрний сектор 
економіки, що має дуже високий потенціал, який 
має стати провідним імпульсом до економічного 
зростання та посприяти розвитку всіх сфер еконо-
міки, зокрема промислового та аграрного секторів.

Не менш важливими перспективами інновацій-
ного розвитку мають стати увага до інтелектуальної 
праці, що прямо залежить від соціального розвитку, 
та природні ресурси, кількість і якість яких є похід-
ними величинами від екологічного розвитку країни.

Загальна характеристика структури фінансу-
вання інноваційної діяльності в Україні дає чітке 
уявлення про суттєві диспропорції між сумами влас-
них коштів та коштів державного бюджету (табл. 1).

Наведені розрахунки унаочнюють неналежний 
стан державного фінансування інноваційної діяль-
ності в Україні, що знижує ймовірність та якість 
позитивних результатів інноваційного розвитку.

Це пов’язано з деякими чинниками, стриму-
ючими розвиток інноваційної діяльності в АПК. 
Збільшення розмірів матеріальної підтримки при-
кладних НДР невелике й не відповідає інновацій-
ній моделі розвитку аграрного сектору економіки.

Висновки з проведеного дослідження. 
З наведеного вище можна зробити висновок, 
що за допомогою інновацій підприємства АПК 
мають можливість стати лідерами в конкурентній 

Таблиця 1
Джерела фінансування інноваційної діяльності АПК України

Рік Витрати на 
інновації, млн. грн.

Зокрема, за рахунок коштів
власних державного бюджету інвесторів-нерезидентів інших джерел

2010 8 045,5 4 775,2 87,0 2 411,4 771,9
2011 14 333,9 7 585,6 149,2 56,9 6 542,2
2012 11 480,6 7 335,9 224,3 994,8 2 925,6
2013 9 562,6 6 973,4 24,7 1 253,2 1 311,3
2014 7 695,9 6 540,3 344,1 138,7 672,8
2015 13 813,7 13 427,0 55,1 58,6 273,0
2016 23 229,5 22 036,0 179,0 23,4 991,1
2017 9 117,5 7 704,1 227,3 107,8 1 078,3
2018 12 180,1 10 742,0 639,1 107,0 692,0

Джерело: [6]
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боротьбі, однак досягнення цієї мети є можливим 
лише за умови успішного функціонування всіх 
складових системи розвитку аграрного сектору 
економіки, ключовим компонентом якої є іннова-
ційно орієнтований розвиток.

Впровадження інновацій має бути пріоритет-
ним напрямом діяльності підприємств аграрного 
сектору, тому що в умовах вичерпності ресурсів 
світ дедалі частіше шукає способи ефективніше 
їх використовувати, зберігаючи екологію. Саме на 
вирішення цих проблем повинні бути спрямовані 
інновації аграрного сектору.

Впровадження інновацій в агропромисловий 
комплекс відбувається поступово, адже для того, 
щоби фермери переконалися в їх користі, потрі-
бен час. Зараз інвестиції здійснюють переважно 
великі компанії, однак незабаром такі інновації 
стануть доступнішими й поширяться на середній 
і малий бізнес.

Основу української інноваційної конкурен-
тоспроможності мають скласти людський капі-
тал, знання та результати наукових досліджень. 
Їх ефективне використання в Україні з можли-
вістю виходу на світові ринки сприятиме розвитку 
держави.
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У статті досліджено сучасний стан та 
перспективи інвестиційної привабливості 
української економіки на основі оцінки між-
народних рейтингових компаній. Визначено 
переваги інвестування в Україну та головні 
причини, які стримують розвиток інвести-
ційної діяльності. Встановлено пріоритетні 
галузі національної економіки, які є найбільш 
інвестиційно привабливими та перспектив-
ними. Розглянуто динаміку обсягу надход-
жень прямих іноземних інвестицій в Україну 
за період 2012–2018 рр.. Проаналізовано 
обсяг капітальних інвестицій за видами еко-
номічної діяльності у 2012–2018 рр. Уста-
новлено головне джерело фінансування 
капітальних інвестицій. Визначено осно-
вні країниінвестори для економіки України. 
Досліджено місце України серед інших країн 
світу. З’ясовано основні очікування інвес-
торів щодо поліпшення стану українського 
бізнессередовища для  підвищення інвести-
ційної активності.  Визначено напрями під-
вищення інвестиційної привабливості націо-
нальної економіки. Запропоновано шляхи 
залучення інвестицій в Україну. 
Ключові слова: інвестиційна привабли-
вість, прямі іноземні інвестиції, капітальні 
інвестиції, індекс інвестиційної привабли-
вості, інвестиції.

В статье исследованы современное состо-
яние и перспективы инвестиционной при-

влекательности украинской экономики на 
основе оценки международных рейтинговых 
компаний. Определены преимущества инве-
стирования в Украину и главные причины, 
которые сдерживают развитие инвестици-
онной деятельности. Установлены приори-
тетные отрасли национальной экономики, 
которые являются наиболее инвестици-
онно привлекательными и перспективными. 
Рассмотрена динамика объема посту-
плений прямых иностранных инвестиций 
в Украину за период 2012–2018 гг. Проанали-
зирован объем капитальных инвестиций по 
видам экономической деятельности в 2012–
2018 гг. Установлен главный источник 
финансирования капитальных инвестиций. 
Определены основные страныинвесторы 
для экономики Украины. Исследовано место 
Украины среди других стран мира. Выяс-
нены основные ожидания инвесторов отно-
сительно улучшения состояния украинской 
бизнессреды для повышения их инвести-
ционной активности. Указаны направления 
для повышения инвестиционной привлека-
тельности национальной экономики. Пред-
ложен перечень действий для более актив-
ного привлечения инвестиций в Украину.
Ключевые слова: инвестиционная при-
влекательность, прямые иностранные 
инвестиции, капитальные инвестиции, ин 
декс инвестиционной привлекательности,  
инвестиции.

The article demonstrates the importance of attracting foreign investment for the economic development of the country. Thus, the current state and prospects of 
attracting foreign investment based on the assessment of international rating companies are investigated. It is given the definition of investment attractiveness 
as the set of factors that contribute to or hinder the process of investing in the economy at macro, meso and micro levels. Based on these factors, the investor 
can see how profitable it is to invest in the project. It is determined that ensuring the country's investment attractiveness is a process. Defined that Ukraine has 
considerable selfpotential: convenient geographical location, significant reserves of raw materials, the good level of development of industrial production , skilled 
labour force, scientific potential, suitable soil for agribusiness, favorable legislation in the field of environment. Ukraine owns an enormous internal market of sale 
of products and successful integration in a world financial and commodity market, and potentially can be one of leading countries after bringing in of investments. 
Determined that the main reasons that hinder the development of investment activity are political instability, legislation, high inflation, poor infrastructure, poor 
taxation system, insufficient information provision, risk insurance investors, high levels of corruption, raiding and bureaucracy. The priority sectors of the national 
economy, which are the most attractive and perspective, are identified. The dynamics of the volume of foreign direct investment inflows to Ukraine for the period of 
20122018 is considered. The analysis of the volume of capital investments by types of economic activity in 20122018 is carried out. The place of Ukraine among 
other countries of the world is investigated. The basic expectations of investors about creation favorable development conditions of  business climate in Ukraine to 
increase investment activity have been clarified. A number of key steps taken in recent periods by national government to increase the investment attractiveness 
of the national economy are highlighted. The main ways for more active attraction of investments in Ukraine is suggested.
Key words: investment attractiveness, foreign direct investment, capital investment, investment attractiveness index, investments.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
CURRENT SITUATION AND PROSPECTS  
OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE

Постановка проблеми. Одними з найважли-
віших показників сталого розвитку держави та її 
потенціалу є рівень відкритості економіки та інвес-
тиційна привабливість.

Інвестиційний клімат в Україні характеризу-
ється нестабільністю та відсутністю достатнього 
обсягу інвестицій та сприятливих умов для їх 
нагромадження порівняно з іншими розвинутими 
країнами. Крім того, продовжують діяти чинники, 
що стримують розвиток інвестиційної та іннова-
ційної діяльності, тому проблема забезпечення 
припливу інвестицій в українську економіку та їх 
раціонального використання є надзвичайно акту-
альною і важливою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти інвестиційної привабливості України 
розглядалися у працях вітчизняних та зарубіжних 
учених, серед яких: П. Зачепило, А. Пересада, 
А. Пешко, І. Іващук, О. Гаврилюк, А. Даниленко, 
І. Бланк, Я. Шестакова, М. Дацишин, М. Мельник 
та ін. Проте через мінливі умови ринкової еконо-
міки розгляд сучасних тенденцій в означеній сфері 
не втрачає своєї актуальності та потребує подаль-
шого дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
криття поняття «інвестиційна привабливість» 
і визначення оцінки сучасного стану та перспектив 
інвестиційної привабливості України.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
В економічній літературі досі не вироблено єди-
ного підходу до визначення сутності поняття 
«інвестиційна привабливість». Його можна розгля-
дати як сукупність певних чинників, що сприяють 
або перешкоджають процесу інвестування в еко-
номіку на макро-, мезо- і мікрорівні. Інвестиційна 
привабливість держави – це характеристика дер-
жави з позиції інвестиційного клімату, рівня роз-
витку інвестиційної інфраструктури, можливостей 
залучення інвестиційних ресурсів та інших чинни-
ків, які істотно впливають на формування дохід-
ності інвестицій та виникнення інвестиційних ризи-
ків [1, с. 119]. Це поняття переважно спрямоване 
на те, щоб інвестор зміг оцінити, наскільки вигідно 
вкладати капітал у проєкт.

Оцінюючи інвестиційну привабливість України 
на глобальному рівні, можна зазначити, що наша 
країна завдяки своєму потенціалу, значним тру-
довим ресурсам, достатній ємності внутрішнього 
ринку є державою великих можливостей для інвес-
тиційної діяльності. Ефективний інвестиційний 
клімат допомагає формувати вигідне географічне 
розташування (між Європою й Азією, між Пів-
ніччю та Півднем Європи, має кордон з ЄС), значні 
запаси сировинних ресурсів (основні види природ-
них ресурсів: мінеральні, земельні й рекреаційні), 
науковий потенціал, 60% чорноземів усього світу 
створюють передумови для агробізнесу, рівень роз-
витку промислового виробництва, нижчий рівень 
оплати праці, ніж у високорозвинених країнах [2].

Незважаючи на ці переваги, стан інвестицій-
ної привабливості України сьогодні залишається 
незадовільним, а інвестиційний клімат – ризико-
ваним. Основними ризиками, які стримують інвес-
торів, є нестійка політична ситуація, нестабіль-
ність законодавства, коливання цін, курсів валют, 

високий рівень корупції, рейдерства та бюрократії 
(за даними рейтингу «Індекс сприйняття корупції – 
2018», за рівнем корупції Україна посідає 120-е 
місце зі 180 країн) [3], величезний тіньовий сектор, 
який у 2018 р. становив 30% від обсягу офіційного 
ВВП [4], недосконале законодавство у сфері інвес-
тування, що спричиняє цілу низку проблем для 
іноземних інвесторів (недостатній захист прав на 
рухому та нерухому власність, включаючи права на 
фінансові активи (за даними рейтингу «ГІК – 2018», 
Україна знаходиться на 129-му місці за рівнем 
захисту прав власності та на 114-му місці за рівнем 
захисту прав інтелектуальної власності)) [5].

Важливими показниками сучасного стану 
інвестиційної привабливості країни є обсяг прямих 
іноземних та обсяг капітальних інвестицій в еко-
номіку країни. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ, англ. 
Foreign direct investment – FDI) – це довгостро-
кові вкладення матеріальних засобів компаніями-
нерезидентами в економіку країни (наприклад, 
із метою організації і будівництва підприємств). 
Це найбільш бажана форма капіталовкладень 
для економік, що розвиваються, тому що вона 
дає змогу реалізовувати великі проєкти; крім того, 
у країну надходять нові технології, нові підходи 
до корпоративного управління та інший сучасний 
практичний досвід, відбувається розвиток вироб-
ництва, підвищується рівень життя населення, під-
вищується конкурентоспроможність вітчизняної 
продукції на світовому ринку [6]. В Україні є великі 
перспективи щодо залучення іноземних інвесторів 
у національну економіку, але для цього необхідно 
поліпшити інвестиційний клімат.

Як видно з рис. 1, у 2012–2018 рр. динаміка обсягу 
іноземних вкладень в економіку України харак-
теризується зниженням їх приросту. Найбільший 
обсяг залучення інвестицій зафіксовано у 2012 р. 
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Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій (2012–2018 рр.), млн. дол. США

Джерело: розроблено авторами на основі [7]
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(8 401,0 млн. дол. США). Проте у наступні два роки 
спостерігається різкий спад іноземних вкладень, що 
пов’язано з військовим конфліктом на Сході України. 
Така ситуація призвела до значного зниження інвес-
тиційної привабливості країни та погіршення умов 
здійснення інвестиційної діяльності.

Незважаючи на складну політичну та еконо-
мічну ситуацію, зниження рівня ВВП, Україна 
є активним донором для економік країн світу. 
У період 2012–2018 рр. найбільший обсяг прямих 
іноземних інвестицій в Україну надійшов у 2012 р. 
(1 206,0 млн. дол. США), і сьогодні існує тенденція 
помірного спаду іноземних вкладень. Це свідчить 
про недовіру іноземних інвесторів до можливос-
тей стабільного ведення бізнесу та поліпшення 
інвестиційного клімату в країні [7].

Найбільшими інвесторами в Україну на кінець 
2018 р. є Кіпр (8 879,5 млн. дол. США), Нідер-
ланди (7 060,9 млн. дол. США), Велика Британія 
(1 955,9 млн. дол. США), Німеччина (1 668,2 млн. 
дол. США), Швейцарія (1 540,7 млн. дол. США), 
Віргінські Острови ((Брит.) 1 311,4 млн. дол. США), 
Російська Федерація (1 008,1 млн. дол. США) [2].

Іноземні інвестори надають перевагу вкла-
дення коштів у вже розвинені сфери економіч-
ної діяльності. Станом на кінець 2018 р. най-
більш інвестиційно привабливими є такі сфери 
діяльності, як промисловість, в яку вкладено 
10 655,1 млн. дол. США, оптова та роздрібна тор-
гівля – 5 383,0 млн. дол. США. Також популярними 
серед інвесторів є операції з нерухомим майном – 
4 009,6 млн. дол. США та інвестування до установ 
та організацій, що здійснюють фінансову та стра-
хову діяльність,– 3 512,5 млн. дол. США [2].

Варто також дослідити капітальні інвестиції, 
залучені в економіку України. Згідно із законодав-
ством України, капітальні інвестиції – інвестиції, 
що спрямовуються у будівництво, виготовлення, 
реконструкцію, модернізацію, придбання, ство-
рення необоротних активів (включаючи необо-
ротні матеріальні активи й устаткування для здійс-
нення монтажу), а також авансові платежі для 
фінансування капітального будівництва [8].

Обсяги капітальних інвестицій мають довго-
терміновий вплив на діяльність підприємств. Вони 
також є базою для розширення виробничої діяль-
ності підприємств. Чим більшим є рівень капіта-
ловкладень, тим привабливішою для інвестора 
є країна. Згідно з даними Державної статистики 
України, у 2018 р. в економіку країни було залу-
чено 578 726,4 млн. грн капітальних інвестицій, що 
на 130 264,9 млн. грн більше, ніж у 2017 р. Голо-
вним джерелом фінансування капітальних інвес-
тицій, як і раніше, залишаються власні кошти під-
приємств та організацій, за рахунок яких у 2018 р. 
освоєно 70,8% капіталовкладень [9].

Як показують дані табл. 1, упродовж 2012–
2018 рр. спостерігається підвищення обсягу капі-

тальних інвестицій у 2,1 рази у 2018 р. порівняно 
з 2012 р., що ілюструє позитивні тенденції в усіх 
галузях стосовно здійснення капіталовкладень 
у даних періодах. Так, найбільший рівень підви-
щення капітальних інвестицій – у галузі інфор-
мації та телекомунікації – у 2,9 рази, державного 
управління – у 3,8 рази, освіти – у 3 рази, охорони 
здоров’я – у 3 рази, сільського господарства– 
у 3,5 рази, що дає змогу стверджувати про відносне 
відновлення політики фінансування капітальних 
вкладень та свідчить про адаптацію підприємств 
даних галузей до сучасних вітчизняних реалій.

Лідером із залучення капітальних інвестицій 
серед галузей української економіки є промисло-
вість, до якої в 2018 р. надійшло 199,9 млрд. грн. 
На другому місці – сільське господарство 
(66,1 млрд. грн), на третьому – будівництво 
(55,9 млрд. грн). У машини, обладнання та інвен-
тар було інвестовано близько 187 650,4 млн. грн, 
в інженерні споруди – 111 314,8 млн. грн, 
у нежитлові будівлі – 88 846,1 млн. грн (у жит-
лові – 57 395,9 млн. грн), у транспортні засоби – 
73 926,2 млн. грн [10].

На сучасному етапі оцінка інвестиційної при-
вабливості України здійснюється загальновідо-
мими міжнародними організаціями, рейтинговими 
агентствами, результати рейтингування яких 
формують сприйняття України на світовій арені. 
Такими організаціями є: Transparency International, 
Світовий банк, World Competitiveness Yearbook, 
Heritage Foundation, Всесвітній економічний 
форум, Rating and Investment Information, Standard 
& Poor’s, Fitch Ratings, Doing Business, Європей-
ська бізнес-асоціація (ЄБА), Institutional Investor, 
Business Environment Risk Index (BERI), Moody’s 
Investor Service, журнали The Ekonomist, Fortune, 
Euromoney та ін.

Показник індексу інвестиційної привабливості 
України, який двічі на рік визначає Європейська 
бізнес-асоціація (ЄБА), знизився до рівня 2016 р. 
(рис. 2). За результатами нового опитування за 
першу половину 2019 р. індекс становив 2,85 бали 
з п’яти можливих та опинився у негативній пло-
щині. За всю історію вимірювання (з 2008 р.) 
індекс жодного разу не сягнув позитивної зони – 
вище чотирьох балів. Найвищий показник індексу 
був зафіксований у 2010 р. – 3,28 бали [11].

Відповідно до рейтингу Світового банку щодо 
легкості ведення бізнесу Doing Business 2019, 
Україна стала інвестиційно привабливішою порів-
няно з 2018 р. та піднялась на п’ять позицій, 
посівши 71-е місце зі 190 країн світу. З 2014 р. 
Україна піднялась у цьому рейтингу на 41 пози-
цію та продовжує зберігати активний темп зрос-
тання. За даним рейтингом Україна є другою 
країною у світі за темпами поліпшення бізнес-клі-
мату з 2009 р. Так, Україна змогла показати про-
грес у питанні отримання дозволів на будівни-
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цтво, піднявшись на п’ять пунктів, до 30-го місця, 
у забезпеченні виконання контрактів – на 25 пунк-
тів, до 57-го місця, у питаннях захисту інвесторів 
– на дев’ять пунктів, до 72-го місця. [12].

Українська влада постійно працює над основними 
цілями та пріоритетами країни. Невеликі позитивні 
зрушення найчіткіше проявляються у міжнародних 
рейтингах та відчутні для бізнес-середовища.

Таблиця 1
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2016–2018 рр.), млн. грн

Показники
Роки Відхи-

лення (+,-) 
(2012/ 
2018)

Приріст 
(2012\ 
2018)2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сільське, лісове та 
рибне господарство 18883,7 18587,4 18795,7 30154,7 50484,0 64243,3 66104,1 +47220,4 3,5

Промисловість 91598,4 97574,1 86242,0 87656,0 117753,6 143300,0 199896,0 +108297,6 2,2
Будівництво 40760,3 40796,2 36056,7 43463,7 44444,0 52176,2 55993,9 +15233,6 1,4
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів

24531,6 22190,3 20715,7 20662,9 29956,8 33664,8 51817,6 +27286,0 2,1

Транспорт, склад-
ське господар-
ство, поштова та 
кур'єрська діяльність

32413,0 18472,6 15498,2 18704,0 25107,8 37943,5 50078,3 +17665,3 1,5

Інформація та теле-
комунікації 10167,7 9864,0 8175,1 22975,0 15651,2 18395,2 29884,9 +19717,2 2,9

Операції з нерухо-
мим майном 12368,6 13550,4 11230,2 11899,0 19665,0 22505,6 27556,8 +15188,2 2,2

Державне управ-
ління й оборона; 
обов'язкове соці-
альне страхування

11692,8 7546,2 5808,0 13942,4 22380,8 32843,9 44597,8 +32905,0 3,8

Освіта 1463,5 1030,5 820,9 1540,1 2257,3 3492,5 4460,0 +2997,0 3,0
Охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги

2707,2 1746,2 1223,9 2367,2 4479,0 6708,3 8138,8 +5431,6 3,0

Надання інших видів 
послуг 26669,2 18515,5 14853,5 19751,4 27036,6 33188,5 40198,2 +13529,0 1,5

Всього 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1 448461,5 578726,4 +305470,4 2,1

Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя

Джерело: розроблено авторами на основі [10]
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Рис. 2. Індекс інвестиційної привабливості України (2009–2019 рр.)
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Проте для якісного зрушення інвестори очіку-
ють політичну стабільність та реальний прогрес 
у боротьбі з корупцією, бюрократією, рейдер-
ством, контрабандою та тіньовою економікою, 
вдосконалення та прозорість податкового зако-
нодавства, судову та земельну реформи, стабіль-
ність валюти, зниження адміністративного тиску 
на бізнес, певний рівень розвитку інфраструктури.

Висновки з проведеного дослідження. 
Україна – держава з величезним потенціалом, проте 
він недостатньо використовується. Серед основних 
причин називають «недружнє» бізнес-середовище 
та несприятливий інвестиційний клімат.

Сьогодні, на жаль, інвестиційний клімат у країні 
не є досить сприятливим для іноземних інвесторів, 
що стримує нові потоки іноземних капіталовкла-
день. Інвестиційна привабливість країни знахо-
диться на досить низькому рівні і потребує різно-
манітних адміністративних та економічних реформ.

Для поліпшення інвестиційної привабливості 
України, на нашу думку, слід сформувати ста-
більну державну політику у сфері іноземного 
інвестування, яка буде доцільною й у довгостро-
ковій перспективі, запозичити міжнародний досвід 
щодо ефективної інвестиційної діяльності. Закрі-
пити конкурентоспроможну позицію на світовій 
арені та забезпечити сталий економічний розви-
ток здатен правильний і раціональний розподіл 
іноземних інвестицій. Важливими також є розроб-
лення та впровадження обґрунтованої державної 
стратегії залучення іноземних інвестицій, ураху-
вавши при цьому основну мету та пріоритет роз-
витку. Доречним було б створення освітніх центрів, 
які б навчали та інформували громадян України 
щодо інвестиційної діяльності, а також надавали 
приклади щодо залучення іноземних інвесторів. 
Традиційними та досить ефективними діями зали-
шаються зниження податкового навантаження, 
боротьба з корупцією, рейдерством, бюрократією, 
боротьба з інфляцією, зниження обсягу тіньо-
вого сектору економіки, підвищення захисту прав 
інвесторів, удосконалення законодавства. Лише 
після подолання цих проблем країна зможе стати 
по-справжньому інвестиційно привабливою.

На основі проведеного дослідження варто зазна-
чити, що сьогодні вести бізнес в Україні досить 
складно і до масового приходу іноземних інвесторів 
в економіку наша країна все ще не готова.
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У статті розглянуто експортний потен-
ціал України на міжнародній арені, виявлено 
чинники ефективності його розвитку, проб-
леми та фактори впливу. З’ясовано, що 
структура експортного потенціалу роз-
глядається з погляду наявності ресурсних 
можливостей національної економіки, на які 
впливають певні групи чинників, що визна-
чають ефективність експортної діяльності 
країни. Найчастіше експортний потенціал 
країни розглядається з позицій системного, 
ресурсного, результативного, ринкового, 
цільового, компаративного, функціональ-
ного та адаптаційного підходів. Своєю 
чергою, експортний потенціал є частиною 
економічного потенціалу країни. Визначено, 
що український експорт характеризується 
порівняно меншою часткою промислової 
продукції високого рівня переробки та вищою 
часткою металургійної продукції, а також 
продукції сільського господарства та харчо-
вої промисловості. У структурі українського 
експорту послуг домінують транспортні 
(40,9%) та ділові (14,0%) послуги, послуги, 
пов’язані з подорожами (19,8%). Подальша 
реалізація започаткованої стратегії роз-
витку експортного потенціалу України буде 
позитивно впливати на ступінь її участі на 
світових ринках, підвищувати роль та заці-
кавленість національних товаровиробників 
у зовнішній торгівлі.  
Ключові слова: експортний потенціал 
країни, конкурентні переваги, ефектив-
ність реалізації, динаміка експорту товарів 
та послуг, конкурентоспроможність, екс-
портна орієнтованість, товарні групи.

В статье рассмотрен экспортный потен-
циал Украины на международной арене, 

определены степень его эффективности, 
проблемы и факторы влияния на его раз-
витие. Установлено, что структура экс-
портного потенциала рассматривается 
с точки зрения наличия ресурсных возможно-
стей национальной экономики, на которые 
влияют определенные группы факторов, 
определяющих эффективность экспорт-
ной деятельности страны. Чаще всего 
экспортный потенциал страны рассматри-
вается с позиций системного, ресурсного, 
результативного, рыночного, целевого, 
сравнительного, функционального и адап-
тационного подходов. В свою очередь, экс-
портный потенциал является частью 
экономического потенциала страны. Опре-
делено, что украинский экспорт характе-
ризуется сравнительно меньшей долей 
промышленной продукции высокого уровня 
переработки и большей долей металлур-
гической продукции, а также продукции 
сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности. В структуре украинского экспорта 
услуг доминируют транспортные (40,9%) 
и деловые (14,0%) услуги, услуги, связанные 
с путешествиями (19,8%). Дальнейшая реа-
лизация начатой стратегии развития экс-
портного потенциала Украины будет поло-
жительно влиять на степень ее участия на 
мировых рынках, повышать роль и заинте-
ресованность национальных товаропроиз-
водителей во внешней торговле.
Ключевые слова: экспортный потенциал 
страны, конкурентные преимущества, 
эффективность реализации, динамика экс-
порта товаров и услуг, конкурентоспособ-
ность, экспортная ориентированность, 
товарные группы.

The article considers the export potential of Ukraine in the international arena, identifies the factors of its effectiveness, problems and factors of influence. It has 
been found that the structure of export potential is considered in terms of availability of national economy resource resources, which are influenced by certain 
groups of factors that determine the efficiency of export activity of the country. Most often, the country's export potential is viewed from the standpoint of sys-
temic, resource, productive, market, target, comparative, functional and adaptation approaches. In turn, export potential is part of the country's economic poten-
tial. It is determined that Ukrainian exports are characterized by a relatively smaller share of highlevel industrial production and a higher share of metallurgical 
production, as well as agriculture and food production. The export potential of a country is closely linked to its competitive advantages in the international market 
and depends on the geographical location of the country; economic, naturalclimatic, sociocultural, infrastructural, scientific, innovative, labor, technological, 
investment and historical conditions of activity of economic entities; the legal, political and economic environment of conducting international business. The 
study found that from year to year, Ukraine's foreign trade in goods and services show significant fluctuations, which are triggered by a number of external and 
internal negative factors. The Ukrainian economy is characterized by a high level of "openness", which creates a certain instability and dependence of Ukrainian 
producers on foreign trade in world markets. The structure of Ukrainian exports of services is dominated by transport (40.9%) and business services (14.0%), 
travelrelated services (19.8%). The negative trade balance has been observed since 2016, meaning Ukraine's export potential has begun to lose its position in 
world markets. The balance of trade in goods in 2018 amounted to $ 9.9 billion. USA. Increased trade between Ukraine and EU countries has not led to positive 
changes in the structure of Ukraine's export potential. Further implementation of the initial strategy of developing Ukraine's export potential will have a positive 
impact on the degree of its participation in world markets, increase the role and interest of national producers in foreign trade.
Key words: country's export potential, competitive advantages, sales efficiency, dynamics of export of goods and services, competitiveness, export orienta-
tion, product groups.

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ  
ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
UKRAINE’S EXPORT POTENTIAL AND OPPORTUNITIES  
FOR ITS REALIZATION ON THE WORLD MARKET

Постановка проблеми. Експортний потенціал 
країни тісно пов’язаний з її конкурентними пере-
вагами на міжнародному ринку та залежить від 
географічного розташування країни; економічних, 
природно-кліматичних, соціокультурних, інфра-
структурних, наукових, інноваційних, трудових, 
технологічних, інвестиційних та історичних умов 

діяльності економічних суб’єктів; правового, полі-
тичного та економічного середовища ведення між-
народного бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дефініцію експортного потенціалу досліджу-
вала науковець А.В. Нікітіна, яка у своїй статті 
представила його теоретико-методичні основи 
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формування. Також теоретичні аспекти фор-
мування експортного потенціалу досліджували 
Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська. Дослі-
дженню структури зовнішньої торгівлі присвя-
тили свої праці В.А. Романенко, Л.В. Лебедєва, 
Л.М. Лиськова, Є.В. Талавіра, К.В. Кобзєва. Ста-
тистична інформація щодо експортно-імпортної 
діяльності України представлена в офіційних 
виданнях Державної служби статистики.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження експортного потенціалу України та можли-
востей його реалізації на світовому ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зростання ролі зовнішньої торгівлі та посилення 
міжнародної конкуренції між країнами впливають 
на подальший розвиток усієї системи світового 
господарства, диверсифікуючи економічні зв’язки 
між його учасниками. Умови середовища форму-
вання та реалізації експортного потенціалу різні: 
економічні, політико-правові, соціокультурні, тех-
нічні, природно-кліматичні [1].

Структура експортного потенціалу розгляда-
ється з погляду наявності певних ресурсів, можли-
востей та чинників, що впливають на ефективність 
експортної діяльності. Найчастіше експортний 
потенціал країни розглядається з позицій сис-
темного, ресурсного, результативного, ринкового, 
цільового, компаративного, функціонального та 
адаптаційного підходів [1].

Експортний потенціал притаманний економіч-
ним суб’єктам усіх рівнів: підприємству, галузі чи 
виду діяльності, регіону всередині країни, націо-
нальній економіці, угрупованню кількох держав. 
Відповідно, між ними існує тісний взаємозв’язок: 
експортний потенціал країни складається з екс-
портних потенціалів регіонів та експортних потен-
ціалів окремих галузей. Реалізація експортного 
потенціалу країни забезпечується через активну 

участь суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
(рис. 1). У цілому експортний потенціал країни 
тісно пов’язаний з її конкурентними перевагами 
на міжнародному ринку та залежить від геогра-
фічного розташування країни; економічних, при-
родно-кліматичних, соціально-культурних, інф-
раструктурних, наукових, інноваційних, трудових, 
технологічних, інвестиційних та історичних умов 
діяльності економічних суб’єктів; правового, полі-
тичного та економічного середовища ведення між-
народного бізнесу [4].

Із року в рік показники України у зовнішній тор-
гівлі товарами та послугами демонструють значні 
коливання, які спровоковані низкою зовнішніх та 
внутрішніх негативних чинників. Економіка України 
характеризується високим рівнем відкритості, 
що створює певну нестабільність та залежність 
українських виробників від зовнішньої торгівлі на 
світових ринках.

У 2018 р. Україна проводила зовнішньотор-
говельні операції з партнерами із 221 країни 
світу, експортувавши товарів та послуг на суму 
58,9 млрд. дол. США, з них експорт товарів ста-
новив 47,3 млрд. дол. США, експорт послуг – 
11,6 млрд. дол. США. Імпорт товарів у 2018 р. ста-
новив 57,2 млрд. дол. США, імпорт – 6,3 млрд. дол. 
США (рис. 2) [6].

Негативне сальдо торгівлі відзначається 
з 2016 р., тобто експортний потенціал України 
почав утрачати свої позиції на світових ринках. 
Сальдо торгівлі товарами у 2018 р. становило 
9,9 млрд. дол. США. Зростання обсягів торгівлі 
між Україною та країнами Європейського Союзу 
не призвело до позитивних зрушень у структурі 
експортного потенціалу України [7].

Тенденція до зменшення питомої ваги регіону 
СНД у зовнішній торгівлі України (із 40,1% у 2013 р. 
до 19,1% у 2018 р.) та одночасне зростання частки 

 

Рис. 1. Структуроутворюючі елементи експортного потенціалу країни

Джерело: узагальнено авторами на основі [2; 3]



91

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ЄС-28 (із 29% у 2013 р. до 40% у 2018 р.) є сво-
єрідною переорієнтацією експортного потенціалу 
України на світових ринках та при цьому зміною 
кон’юнктури торгівлі (рис. 3) [7].

В експорті послуг Україна також віддає пере-
вагу партнерству з Європейським Союзом, про що 
свідчить офіційна статистика [6]: торгівля з ЄС ста-
новить 3 979,9 млн. дол. США. Зміна міжнародного 
попиту на відповідні групи товарів та послуг має 
великий вплив на експортний потенціалу України.

Структура українського експорту товарів лише 
частково збігається зі структурою світового товар-
ного експорту. Якщо у світовому експорті домінують 
механічне обладнання (24,7%), мінеральні про-
дукти (18,8%), транспортні засоби (9,9%), хімічна 
продукція (8,8%) та недорогоцінні метали, то в укра-
їнському експорті частка механічного обладнання 
(10,5%) є вдвічі меншою, ніж у середньому у світі. 
При цьому частка експорту недорогоцінних металів 
та виробів із них (29,8%) суттєво перевищує загаль-
носвітовий показник. Частка експорту мінеральних 
товарів також менша за світову (12,5% – Україна, 
18,8% – світ), але порівняно з іншими товарними 
групами різниця є відносно невеликою [6].

Водночас питома вага продукції рослинного 
походження в українському експорті (11,9%) 
майже в чотири рази перевищує світовий показ-
ник. При цьому на українські жири та олії припа-
дає 3,5% світового ринку, на продукти рослинного 
походження – 1,6%. Темпи зростання україн-
ського експорту сільськогосподарської та харчо-
вої продукції випереджають світові, що свідчить 
про досить стабільний світовий попит та стійкість 
цих експортних груп до кризових явищ в еконо-
міці України.

У цілому ж український експорт характеризу-
ється порівняно меншою часткою промислової 
продукції високого рівня переробки та вищою част-
кою металургійної продукції, а також продукції сіль-
ського господарства та харчової промисловості. 
У структурі українського експорту послуг доміну-
ють транспортні (40,9%) та ділові (14,0%) послуги, 
послуги, пов’язані з подорожами (19,8%) [6].

Частка послуг із переробки матеріальних 
ресурсів в українському експорті (8,5%) більше 
ніж утричі перевищує світовий показник (2,5%). 
При цьому темпи зростання українського експорту 
цих послуг в абсолютному (темпи) та відносному 
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(частка в експорті) вимірах суттєво випереджали 
відповідні світові показники.

Україна, зайнявши провідні позиції на рин-
ках сільськогосподарських товарів, руд і металів, 
істотно піддається негативному впливу коливань 
світової кон’юнктури та змінам у торговельній полі-
тиці. Однак, незважаючи на те що введення нену-
льового ввізного мита на кукурудзу до ЄС у другій 
половині 2017 р. прогнозували до скорочення обся-
гів вітчизняного експорту цього товару (у 2017 р. 
його частка у структурі експорту до ЄС стано-
вила 8%), вартісний обсяг експорту цієї продукції 
у 2018 р. збільшився на 498,3 млн. дол. США [6].

Для перелому існуючої ситуації необхідно здій-
снити інноваційну перебудову виробництва, сти-
мулювати приплив інвестицій та впроваджувати 
більш ефективні методи регулювання доступу на 
внутрішній товарний ринок. Саме тому актуаль-
ними завданнями на рівні держави є мінімізація 
негативних явищ у структурі зовнішньої торгівлі 
України та вирішення пов’язаних із цим проблем. 
Певні ефекти можливі за рахунок інноваційної 
перебудови виробничих потужностей, зокрема 
через стимулювання припливу іноземних інвести-
цій у національну економіку.

Аналіз експортного потенціалу України свідчить 
про те, що в середньому близько 23,3% вироблених 
в Україні товарів та послуг спрямовується на зовніш-
ній продаж. Найбільше значення в експортному 
потенціалі товарних груп належить металургійному 
виробництву (72,8%), виробництву електричного 
устаткування (68,3%), автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів (61,7%), добування мета-
левих руд (55,8%), хімічній промисловості (50,7%), 
текстильному виробництву (48,4%) [6].

Висновки з проведеного дослідження. Ана-
лізуючи рівень експортного потенціалу України, 
можна стверджувати про наявність конкуренто-
спроможності національних товарних груп України 
на світових ринках та споживчого попиту на них. 
Подальша реалізація започаткованої стратегії 
розвитку експортного потенціалу України буде 
позитивно впливати на ступінь її участі на світових 
ринках, підвищувати роль та зацікавленість націо-
нальних товаровиробників у зовнішній торгівлі. 
Удосконалення внутрішніх адміністративних про-
цедур оформлення зовнішньоекономічної діяль-
ності та поліпшення регуляторного середовища 
лише привабить суб’єктів господарювання до 
активної участі в ній та значно підвищить рівень 
експортного потенціалу України.
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У статті виявлено проблеми забезпечення 
державної спроможності в імплементації 
промислової політики в Україні, серед яких 
головними виступають неефективність 
регулюючих органів у досягненні поставле-
них цілей за відносно високих бюджетних 
видатків на їх функціонування, безрезуль-
татність реформ тощо. Їх наслідками 
визначено скорочення частки переробної 
промисловості у ВВП, зниження конкуренто-
спроможності національної економіки на рин-
ках товарів із високою доданою вартістю. 
Досвід Північної Македонії та Португалії, 
в яких були реалізовані проєкти щодо підви-
щення інституційної спроможності держав-
них органів у реалізації промислових реформ 
та використано нові підходи до формування 
промислової політики та до вирішення 
інституціональних протиріч, дав змогу 
сформувати такі рекомендації для України, 
як необхідність узгодження законодавства, 
стратегічна співпраця між державою та біз-
несом, забезпечення компетентності дер-
жавної бюрократії тощо.
Ключові слова: інституційна спромож-
ність, промислова політика, ефективність 
держави, промисловий розвиток, державно
приватне партнерство.

В статье выявлены проблемы обеспече-
ния государственной состоятельности 

в имплементации промышленной политики 
в Украине, среди которых главными высту-
пают неэффективность регулирующих 
органов в достижении поставленных целей 
при относительно высоких бюджетных 
расходах на их функционирование, безре-
зультатность реформ и т. д. Их послед-
ствиями определены сокращение доли 
перерабатывающей промышленности 
в ВВП, снижение конкурентоспособности 
национальной экономики на рынках товаров 
с высокой добавленной стоимостью. Опыт 
Северной Македонии и Португалии, в кото-
рых были реализованы проекты по повыше-
нию институциональной состоятельности 
государственных органов в реализации про-
мышленных реформ и использованы новые 
подходы к формированию промышленной 
политики и решению институциональных 
противоречий, позволил сформировать 
такие рекомендации для Украины, как необ-
ходимость согласования законодатель-
ства, стратегическое сотрудничество 
между государством и бизнесом, обеспе-
чение компетентности государственной 
бюрократии и др.
Ключевые слова: институциональная 
состоятельность, промышленная поли-
тика, эффективность государства, про-
мышленное развитие, государственно
частное партнерство.

The article deals with the problems of state capability to implement industrial policy in Ukraine. They predominantly include lack of performance of govern-
ment objectives, reforms futility, high specific weight of budget expenditures on authorities regulating industrial sector and their malfunctioning. It was defined 
that the concept of state capability is multifaceted and stipulates a set of public functions to be effectively performed by a state. The results of the state 
capability can be indirectly estimated through the analysis of World Governance indicators which showed that Ukraine was in the low governance efficiency 
trap – each of six indicators did not exceed the 51points level for 23 years. There are several consequences of low public capability, in particular, poor 
state of Ukrainian manufacturing which share in GDP has been decreasing since 2002, and therefore – lack of national economy’s competitiveness on the 
international markets of high value added products. The European experience of North Macedonia and Portugal provides the basis for the development of 
directions of institutional capability of the state improvement. In North Macedonia, the EU project to improve the institutional integrity of public authorities in 
the implementation of industrial reforms has been implemented and has contributed to the improvement of industrial development indicators. In Portugal, 
new approaches to industrial policy and substantiated solution of institutional contradictions, in particular, with regard to the balance of interests of policy 
beneficiaries, the state and other stakeholders have been implemented and positively affected the industrial development. These and some other evidence 
from the European countries have ensured that a simple replication of the European institutional framework of  industrial policy implementation would not 
succeed in Ukraine and should be rationale and adjusted to Ukraine’s features of governance framework. Based on the experience, authors developed 
substantiated recommendations to improve the institutional capability of the state as harmonization of legislation, strategic cooperation between a state and 
a business, ensuring the competence of the state bureaucracy, leveling out conflicts of distribution, and development of professional education.
Key words: institutional capacity, industrial policy, state effectiveness, industrial development, publicprivate partnership.

ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ  
У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
ENHANCING THE STATE CAPABILITY  
IN INDUSTRIAL POLICY IMPLEMENTATION

Постановка проблеми. Своєчасне реагування 
держави на глобальні виклики сьогодні виступає 
одним із головних критеріїв успішності держав-
ної політики. Європейський Союз, опинившись 
у складних конкурентних умовах на глобальному 
ринку промислових товарів наприкінці першої 
декади ХХІ ст., прийняв стратегію «Європа – 
2020», одним із пріоритетів якої визначив «Про-
мислову політику ери глобалізації», а у вересні 
2017 р. стратегія економічного розвитку ЄС «Інвес-
тиції в розумну, інноваційну та стійку промисло-
вість» повністю зосередилася на індустріальному 
розвитку та новітніх інструментах його забезпе-
чення – цифровізації, економіці замкнутого циклу, 

«зелених» технологіях, скороченні споживання 
вуглеводнів, кібербезпеці тощо.

Натомість в Україні, незважаючи на розрив 
господарських зв’язків із країнами колишнього 
СРСР, тривалу стагнацію та нестійке економічне 
зростання, промисловість, окрім добувної галузі 
та металургії, все ще залишається поза увагою 
політиків. Повільне просування реформ у про-
мисловому секторі, незважаючи на необхідність 
виконання вимог Угоди про асоціацію України 
з ЄС, відкладання нагальних заходів на кшталт 
прийняття Стратегії розвитку промислового комп-
лексу України, розробленої ще у 2018 р., реа-
лізації Цифрового порядку денного та Стратегії 
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Industry4Ukraine свідчать про низьку спроможність 
держави, що зумовлюється низкою інституційних, 
соціально-економічних, політичних та інших чин-
ників. Тож розбудова інституційної спроможності 
держави є одним з актуальних завдань, щодо 
вирішення якого існує запит суспільства та вису-
нуті вимоги міжнародних організацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розбудови спроможності держави, 
зокрема її інституційного складника, присвячено 
роботи таких вітчизняних та зарубіжних учених, 
як В. Геєць, Є. Ленчук, Р. Мамеде, Є. Мелешкіна, 
Б. Мур, Дж. Стігліц, Б. Рокман, Р. Уївер, П. Фейо, 
Ч. Тіллі та ін. Поняття державної спроможності похо-
дить зі сфери політології та політичної соціології, 
але внаслідок розвитку інституціонального напряму 
поступово проникає і в економіку, верифікуючи існу-
ючі причинно-наслідкові зв’язки між економічними 
та неекономічними явищами та процесами.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
виявлення основних тенденцій у формуванні дер-
жавної спроможності в імплементації промислової 
політики та розроблення на основі європейського 
досвіду рекомендацій щодо її розбудови в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Спроможність держави стала об’єктом вивчення 
у другій половині ХХ ст. у соціології та економіч-
ній історії. Одним із перших поняття визначив 
Ч. Тіллі в роботі «Формування національних дер-
жави у Західній Європі» (1975 р.) [1], а уточнене 
визначення поняттю «спроможність держави» дав 
у дослідженні «Демократія» (2007 р.) [2]. На його 
думку, спроможна держава має консолідовану 
власну територію, відокремлені від інших сфер 
діяльності державні інституції, автономний стан та 
його визнання іншими державами, здійснює цен-
тралізацію та координацію політичних інститутів.

Державна спроможність у термінах Кьєра, Хан-
сена та Томсена [3] являє собою здатність дер-
жави вибирати й ефективно реалізовувати власні 
рішення, у тому числі ті, що стосуються економіч-
ної, соціальної, внутрішньої та зовнішньої полі-
тики. Автори твору «Чи мають значення інститу-
ції? Державна спроможність в Сполучених Штатах 
та за кордоном» [4] визначають десять основних 
напрямів функціоналу держави: 1) встановлення 
та підтримка пріоритетів; 2) націлювання ресур-
сів; 3) інновації; 4) координація конфліктуючих 
цілей; 5) оподаткування; 6) представлення бага-
тосторонніх інтересів; 7) забезпечення ефектив-
ної імплементації; 8) забезпечення стабільності 
політики; 9) прийняття та підтримка міжнародних 
зобов’язань; 10) подолання політичного розколу. 
Тож, на їхню думку, під спроможністю держави 
розуміється повноцінна реалізація цих функцій.

Спроможність держави пов’язана із понят-
тям економічної безпеки. На думку В. Геєця [5], 
остання являє собою спроможність національної 

економіки забезпечити свій вільний незалежний 
розвиток й утримати стабільність громадянського 
суспільства та його інститутів, а також достатній 
оборонний потенціал країни за всіляких несприят-
ливих умов і варіантів розвитку подій.

Мелешкіна [6] зазначає, що спроможність дер-
жави – це багатоаспектне явище, яке складно оха-
рактеризувати за допомогою одновимірних шкал. 
Для характеристики спроможності пропонується 
використовувати низку показників, які всебічно роз-
кривають якість виконання державних функцій. 
Одним із таких підходів є використання показників 
індикаторів урядування, вимірюваних Світовим бан-
ком. Аналіз їх динаміки для України подано на рис. 1.

На рис. 1 можна простежити чотири етапи зміни 
значень показників інституціонального характеру. 
Перший (1996–2004 рр.) – етап конвергенції індика-
торів, коли в країні поліпшувалися контроль корупції, 
верховенство закону, ефективність уряду, водночас 
погіршувалися політична стабільність, гласність 
та підзвітність державних органів і якість законо-
давства. Другий (2005–2009 рр.) – етап зростання 
більшості показників, окрім контролю корупції та 
ефективності уряду. Третій етап (2010–2013 рр.) – 
етап скорочення майже всіх показників, крім ефек-
тивності уряду та верховенства закону. Четвертий 
етап (2014–2018 рр.) – етап дивергенції всіх показ-
ників, окрім якості законодавства та гласності й під-
звітності державних органів. Таким чином, Україна 
потрапила у своєрідну пастку низької ефектив-
ності урядування, коли протягом 23 років фактично 
жоден з урядів не зміг досягти зростання значень 
хоча б одного показника понад 51 бал.

Для порівняння розглянемо країни ЄС, в яких, 
відповідно до даних Світового банку [7], інди-
катор гласності та підзвітності державних орга-
нів у 2018 р. становить від 58 (Угорщина) до 
100 (Швеція); політичної стабільності – від 41 (Гре-
ція) до 96 (Люксембург); ефективності уряду – від 
46 (Румунія) до 97 (Нідерланди); якості законо-
давства – від 63 (Греція) до 99 (Нідерланди); вер-
ховенства закону – від 52 (Болгарія) до 100 (Фін-
ляндія) та контролю корупції – від 50 (Латвія) 
до 99 (Данія, Фінляндія). Що стосується сусідів 
України – колишніх радянських республік Білорусі, 
Молдови та Російської Федерації, – то вони також 
мають низькі значення показників, що не переви-
щують позначку у 54 бали.

Який механізм дасть змогу створити (або транс-
формувати) потрібні інституції та які функції слід 
їм призначити для підвищення ефективності уря-
дування, а отже, до збільшення державної інсти-
туційної спроможності, – відповісти на ці питання 
досить складно. Найчастіше оптимізація здійсню-
ється методом спроб і помилок, через викорис-
тання іноземного позитивного і негативного досвіду 
та власних розробок. Як зазначив Ха-Джу Чанг, 
«на найзагальнішому рівні ми можемо сказати, що 
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існують певні функції, які інституції повинні вико-
нувати для забезпечення економічного розвитку, 
та існують певні типи інституцій, які можуть вико-
нувати ці функції якнайкраще. Однак складність 
полягає у тому, що ми не можемо скласти узгодже-
ний перелік таких «суттєвих» функцій, ні визна-
чити, якими конкретно типами інституцій вони 
мають виконуватися» [8].

Реалізація промислової політики є однією з тих 
сфер діяльності держави, в якій останнім часом 
констатується низька державна спроможність [9]. 
Якщо визначити ефективність урядування в про-
мисловому комплексі через обсяг державних 
інвестицій у промисловість на 1 грн витрат на 
утримання відповідних органів виконавчої влади 
(рис. 2), то ситуація у 2002–2018 рр. характе-
ризується переважно спадним трендом: із року 
в рік утримання урядових установ, що регулюють 
промисловий розвиток, обходиться все дорожче. 
Так само спостерігається й скорочення частки 
переробної промисловості у ВВП України. Тож роз-
ширення органів, що здійснюють регулювання 
промислового розвитку, не є доцільним. Натомість 
пропонується зосередитися на забезпеченні спро-
можності існуючих інституцій на центральному та 
місцевому рівнях, підвищенні якості їхньої діяль-
ності та усуненні неузгодженостей між суміжними 
стратегіями і заходами державних політик.

Отже, органи державної влади, що здійснюють 
регулювання промислового розвитку, характеризу-
ються недостатньою інституційною спроможністю 

в Україні – це неякісне управління, неефективні 
механізми врегулювання спорів, система моніто-
рингу та оцінки і захисні заходи. Проблема підви-
щення інституційної спроможності найчастіше є 
завданням несекторальних стратегій та програм 
і виникає у зв’язку з необхідністю виконання нових 
функцій державними установами та організаціями.

Велике значення мають інститути, що безпо-
середньо відповідають за ініціацію, розроблення, 
відбір та реалізацію великих проєктів та програм. 
До них відносяться системи наукових досліджень, 
національна інноваційна система та система 
стратегічного планування [12]. Часто інституційна 
спроможність пов’язується з визначенням системи 
національних та регіональних цілей та пріорите-
тів, плануванням, моніторингом та оцінкою ефек-
тивності впроваджуваних політик, забезпеченням 
стійкості результатів та зниженням ризиків під час 
реалізації планових заходів, взаємодією між орга-
нами влади, бізнесом та міжнародними організаці-
ями, оптимізацією структури, функцій та принци-
пів діяльності державних органів, удосконаленням 
механізму виконання правових актів.

Позитивним у цьому сенсі є досвід таких євро-
пейських країн, як Північна Македонія та Португалія.

У 2010 р. уряд Північної Македонії започатку-
вав проєкт за підтримки Євросоюзу «Розбудова 
спроможності інституцій, залучених до впровад-
ження промислової політики» [13] для забезпе-
чення сталого зростання, зростання конкуренто-
спроможності приватного сектору та забезпечення 
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Рис. 1. Динаміка показників якості врядування в Україні, 1996–2018 рр.

Джерело: побудовано автором за даними [7]
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сприятливого інвестиційного середовища та зай-
нятості, заснованих на знаннях та інноваційному 
розвитку. Проєктом передбачалося посилення 
спроможності Міністерства економіки імплемен-
тувати та здійснювати моніторинг за проактивною 
промисловою політикою, що сприятиме створенню 
та виконанню ефективних програмних та дієвих 
ініціатив у підтримку зростання та конкурентоспро-
можності промисловості. Потреба в трансформації 
системи державного регулювання промисловості 
була викликана незадовільною структурою еко-
номіки, залежністю промислових виробників від 
імпортних енергоносіїв, від’ємним сальдо торго-
вельного балансу. Проєкт передбачав розбудову 
інституцій і розроблення й упровадження програм 
та заходів у чотирьох пріоритетних сферах (інно-
вації, екологічні ініціативи, прискорення та інтер-
націоналізація партнерства з бізнесом, сприяння 
консультаціям із бізнес-спільнотою).

Позитивні наслідки розбудови інституційної 
спроможності у Північній Македонії відбилися 
на макроекономічних показниках уже в 2011 р. 
За даними UNIDO [14], зріс індекс промисло-
вої конкурентоздатності з 0,02 до 0,03, що пере-
містило країну в рейтингу з 89-го місця на 84-е, 
а станом на 2016 р. вона знаходилася на 78-му 
місці. Додана вартість переробної промисловості 

на одну особу збільшилася з 448,19 дол. США 
до 502,17 дол. США у 2011 р. та 685,98 у 2016 р., 
а її експорт на одну особу зріс відповідно 
з 1 445,04 дол. США до 1 952,29 у 2011 р. та 
2 128,51 дол. США у 2016 р. Частка середньо- та 
високотехнологічного експорту в експорті пере-
робної промисловості збільшилася з 31% до 60% 
за 2010–2016 рр. Частка доданої вартості пере-
робної промисловості у ВВП зросла з 10% до 13% 
за той самий період. Індекс якості експорту під-
вищився на 0,14 і досяг значення 0,79 у 2016 р. 
Індекс інтенсивності індустріалізації збільшився 
з 0,25 до 0,33.

Заходи з формування сприятливого інституці-
онального середовища та інституційної спромож-
ності в Португалії стали актуальними у зв’язку 
з кризою 2008 р., з якої країна повноцінно не могла 
вийти декілька років поспіль. Португальська про-
мисловість є переважно низькотехнологічною, 
створює низьку додану вартість та продукцію, яка 
не має значного попиту на зовнішніх ринках. Най-
більш продуктивними секторами виступають тру-
домісткі види діяльності, але вони не мають зна-
чного торговельного потенціалу у зв’язку з високою 
міжнародною конкуренцією. Крім того, інтеграція 
до СОТ та ЄС мала наслідком появу низки обме-
жень у реалізації державної політики, яких не 
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Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [10; 11]
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існувало в той час, коли розвивалися найбагатші 
країни світу. Тому її метою стали трансформація 
структури економіки та перегляд виробничої спе-
ціалізації. Для цього уряд досить успішно викорис-
тав низку інструментів, до яких відносяться:

1. Податкові пільги для інвестицій договір-
ного характеру, які становлять особливий інтерес 
для національної економіки. Серед галузей, яким 
надавалися пільги, переважали низько- та серед-
ньотехнологічні сектори економіки: целюлозно-
паперова, хімічна, металургійна та харчова про-
мисловість, але також вони були спрямовані на 
перспективні сектори промисловості: фармацев-
тичну, електронну та автомобільну.

2. Податкові пільги для досліджень і розробок 
приватного сектору.

3. Пряма інвестиційна підтримка бізнесу, осно-
вою якої є Політика єдності ЄС. Національна 
рамкова програма стратегічної орієнтації (NSRF) 
стала базою для формування цілеспрямованого 
підходу до стимулювання інноваційної діяльності 
в усіх секторах економіки, але з акцентом на най-
більш пріоритетні для структурної перебудови 
сфери діяльності.

4. «Мобі.Е» – програма розвитку мережі елек-
трозарядних станцій, яка передбачає складну 
систему розподілу прав власності та доходів від 
проєкту серед постачальників електроенергії та 
власників станцій.

Після економічної кризи 2008–2009 рр., за 
даними UNIDO [14], показники промислового роз-
витку вдалося відновити вже у 2016 р. Країна опи-
нилася на 35-й позиції за рівнем промислового 
розвитку. Індекс інтенсивності індустріалізації під-
вищився з 0,30 у 2009 р. до 0,33 у 2016 р. на тлі 
фактично незмінних показників обсягів виробни-
цтва, але за зростання частки експорту перероб-
ної промисловості в загальному експорті.

Досвід Португалії демонструє значну відмін-
ність в інституційних формах взаємодії держави 
з приватним сектором, по-перше, з погляду міри 
охоплення бенефіціарів державної підтримки, що 
пов’язано з більш-менш періодичним характером 
такої підтримки; по-друге, стосовно рівня концен-
трації відповідних навичок у державних устано-
вах, відповідальних за розроблення, реалізацію та 
моніторинг політики. Високий рівень концентрації 
навичок дає змогу охопити значну кількість бенефі-
ціарів, використовуючи такий інструмент, як подат-
кові пільги на дослідження й розробки; незначну – 
під час запровадження секторальних програм. 
Наявність великої кількості бенефіціарів спонукає 
більш ретельно вивчати ефективність, дієвість та 
законність промислової політики. Компанії-бене-
фіціари, як правило, піддають сумніву процедури 
розподілу державної підтримки, а компанії, яким 
відмовлено у підтримці, схильні піддавати сумніву 
критерії відбору та механізми прийняття рішень. 

Тому урядові інституції часто піддаються гро-
мадському тиску, реагують на нього зміною цілей 
політики та інституційних механізмів, пов’язаних 
з її реалізацією. Втім, чим довше та частіше реа-
лізується програма, тим кращих результатів вона 
досягає, оскільки повторення процедур сприяє 
оптимізації та укріпленню критеріїв та механізмів 
оцінки й відбору проєктів.

Тому для уникнення тиску на державу з метою 
перегляду та запобіганню набуттю промисловою 
політикою популістських рис можна використати 
таку схему прийняття інституціональних рішень 
для зниження ризиків витіснення державних інте-
ресів приватними (рис. 3).

Певно, що європейський досвід має знайти 
своє відображення у промисловій політиці України, 
яка активно інтегрується до Європейського Союзу. 
Втім, уроки попередніх спроб необґрунтованого 
трансферу інструментів та заходів промислової 
політики в українську економіку теж слід ураху-
вати. Копіювання досвіду Польщі у цілому не мало 
однозначно позитивних результатів. Зокрема, це 
стосується створення спеціальних економічних 
зон (далі – СЕЗ), які у Польщі сприяли залученню 
інвестицій в обсязі понад 20 млрд. євро, а в Україні 
асоціювалися зі зловживанням пільгами, незакон-
ними оборудками із землею, низькою захищеністю 
іноземного інвестора від рейдерства тощо.

Багато ініціатив зі сприяння промисловому роз-
витку, зокрема створення індустріальних парків 
у Словацькій Республіці, надходили від муніципа-
літетів. В Україні підвищення спроможності місце-
вих органів влади та самоврядування пов’язаний 
із реформою децентралізації, яку поки не завер-
шено. Невирішеним залишається питання напо-
внення місцевих бюджетів в обсязі, достатньому 
не лише для життєзабезпечення об’єднаних тери-
торіальних громад, а й для реалізації інвестицій-
них проєктів, тому очікувати на стрімкий розвиток 
регіонів України в короткостроковому періоді не 
доводиться. Реформа децентралізації може дати 
позитивні результати для промислового розвитку 
за узгодження законодавства, реалізації про-
грам підвищення кваліфікації персоналу місцевих 
органів влади та самоврядування, просвітницької 
діяльності серед місцевих громад.

Отже, зарубіжний та вітчизняний досвід дає 
уявлення про ті характеристики, якими має воло-
діти дієва інституційна основа розроблення та 
успішної реалізації промислової політики:

1. Узгодженість. Послідовне встановлення прі-
оритетів промислової політики запобігатиме розсі-
юванню фінансових та адміністративних ресурсів, 
спрямованих на виконання програм та заходів. 
Мають бути чітко визначені відповідальність кож-
ної інституції, її функціональне наповнення та 
сфера повноважень для забезпечення адекватного 
контролю над реалізацією промислової політики.
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2. Стратегічна співпраця між державою, бізне-
сом та дослідницькими установами. Такий діалог 
може бути ефективно налагоджений в умовах існу-
вання взаємної довіри, традицій такої співпраці, 
інституцій, які можуть цьому сприяти: торгово-про-
мислових палат, бізнес-асоціацій, відповідних під-
розділів в урядових установах. У результаті така 
співпраця має призвести до комплементарної вза-
ємодії: там, де можливості держави слабкі, має 
посилюватися роль бізнесу, і навпаки.

3. Компетентність державної бюрократії. Роз-
роблення та реалізація ефективної промисло-
вої політики значною мірою залежать від сильної 
та компетентної державної бюрократії, яка має 
пов’язуватися з бізнес-спільнотою і розуміти її 
потреби. Водночас вона має зберігати відносну 
автономію для дотримання цілей промислової 
політики, встановлених державою, та для запо-
бігання служінню інтересам лише окремих галу-
зей. Саме ця риса стала визначальною в успіху 
реформ країн Східної Азії [15].

4. Нівелювання розподільчих конфліктів. Секто-
ральна підтримка підприємств як інструмент про-
мислової політики тягне за собою отримання ними 
надвисокої ренти і порушує дію конкурентного 
механізму. Управління такою рентою є централь-
ним елементом ефективної промислової політики.

5. Розвиток професійної освіти. Недостатня 
або невідповідна кваліфікація робітників є сер-
йозною перепоною для зростання промислового 

бізнесу. Якою б не була ефективною промислова 
політика, за відсутності висококваліфікованих 
кадрів вона буде мати обмежений ефект.

Висновки з проведеного дослідження. Інсти-
туційна спроможність держави виступає сьогодні 
ключовою детермінантою успішності реформ 
у сфері промисловості. Імплементація промислової 
політики для досягнення високих темпів зростання 
промисловості України, підвищення її конкуренто-
спроможності має здійснюватися з усвідомленням 
державними інституціями цілей, механізмів реалі-
зації такої політики та її очікуваних результатів.

В Україні реалізація державних функцій із роз-
витку промислового сектору поки що неефек-
тивна: цілі та завдання, які ставляться урядами, 
повною мірою не досягаються й не вирішуються, 
а іноді відкладаються на невизначений строк чи 
взагалі скасовуються. Тож досвід таких європей-
ських країн, як Північна Македонія та Португалія, 
які свого часу зіткнулися з тими ж проблемами, 
демонструє, що системні та цілеспрямовані дії 
на підвищення інституційної спроможності уряду 
реалізовувати промислові реформи дають змогу 
поліпшити показники діяльності національної еко-
номіки, зокрема сектору переробної промисло-
вості. Особливо це стосується вибору інструментів 
промислової політики, узгодження законодавства 
так, щоб дотримуватися балансу інтересів усіх 
зацікавлених сторін економічних реформ, та інсти-
туційних форм діалогу між бізнесом та державою.

Обсяг охоплення приватних бенефіціарів
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Загальне пояснення пріоритетів 
державної політики. Залучення 
державних установ, що мають 
відношення до процесів розроблення,
впровадження, моніторингу та 
оцінки, з різними політичними 
повноваженнями. Оприлюднення 
списків бенефіціарів, обсягів 
фінансування та використаних 
критеріїв для відбору.

Детальне роз’яснення пріоритетів 
промислової політики. Залучення різних 
державних установ у впровадження 
заходів політики. Оприлюднення списків 
бенефіціарів, обсягів фінансування та 
використаних критеріїв для відбору 
разом із ходом прийняття рішень. 
Потребує механізмів контролю з боку 
незалежних від виконавчої влади 
інституцій (парламентський та 
громадський аудит).
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Детальне роз’яснення пріоритетів 
промислової політики. 
Оприлюднення списків бенефіціарів, 
обсягів фінансування та 
використаних критеріїв для відбору 
разом із ходом прийняття рішень. 
Релевантна оцінка процесів, що 
відбуваються поза впровадженням 
політики.

Встановлення цілей та обставин для 
припинення державної підтримки. 
Потребує механізмів контролю з боку 
незалежних від виконавчої влади 
інституцій (парламентський та 
громадський аудит) та незалежного 
оцінювання реалізації політики.

 

Рис. 3. Інституційні рішення для зниження ризиків витіснення державних інтересів приватними

Джерело: складено за [15]
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Дієва інституційна основа для імплементації 
ефективної промислової політики має включати 
інститути взаємодії держави та бізнесу із залу-
ченням наукових, освітніх, громадських організа-
цій; оптимальний організаційний дизайн урядових 
структур та інституцій із чітко визначеними функці-
ями та повноваженнями, компетентними працівни-
ками; чіткі та прозорі механізми розроблення стра-
тегій та програм промислової політики, моніторингу 
та оцінювання результатів її впровадження; дієві 
механізми фінансової, організаційної та консульта-
ційної підтримки бізнесу; нівелювання розподільчих 
конфліктів та узгодженість законодавчої бази.
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У статті проаналізовано податок на додану 
вартість. Представлено актуальність 
статті, сутність ПДВ і ступінь його значення 
для країни. Розглянуто показники надходжень 
податку на додану вартість до бюджету кра-
їни. З’ясовано, що податок на додану вартість 
є основним бюджетоутворюючим податком 
країни. Наведено напрями підвищення фіскаль-
ної та регулюючої ефективності податку на 
додану вартість в Україні. Проаналізовано 
європейський досвід стягнення ПДВ. Здійснено 
аналіз податкових надходжень до бюджету 
України за 2014–2018 рр. за всіма видами 
податку. Виокремлено проблеми та вдоскона-
лення стягнення податку на додану вартість. 
Розглянуто ставки ПДВ деяких країн ЄС і про-
ведено їх порівняння з українськими ставками 
ПДВ. Визначено напрями вдосконалення ПДВ 
з урахуванням досвіду ЄС. Запропоновано вне-
сти зміни до законодавства для підвищення 
ефективності оподаткування і прозорості 
системи адміністрування ПДВ.
Ключові слова: податки, європейський 
досвід, стандартні і знижені ставки ПДВ, 
податок на додану вартість, диференційо-
вані ставки. 

В статье проанализирован налог на 
добавленную стоимость. Представлены 

актуальность статьи, сущность НДС 
и степень его значения для страны. Рас-
смотрены показатели поступлений налога 
на добавленную стоимость в бюджет 
страны. Выяснено, что налог на добавлен-
ную стоимость является основным бюд-
жетообразующим налогом страны. Приве-
дены направления повышения фискальной 
и регулирующей эффективности налога на 
добавленную стоимость в Украине. Проана-
лизирован европейский опыт взимания НДС. 
Осуществлен анализ налоговых поступле-
ний в бюджет Украины за 2014–2018 гг. по 
всем видам налога. Выделены проблемы 
и усовершенствования взимания налога на 
добавленную стоимость. Рассмотрены 
ставки НДС некоторых стран ЕС и прове-
дено их сравнение с украинскими ставками 
НДС. Определены направления совершен-
ствования НДС с учетом опыта ЕС. Пред-
ложено внести изменения в законодатель-
ство для повышения эффективности 
налогообложения и прозрачности системы 
администрирования НДС.
Ключевые слова: налоги, европейский 
опыт, стандартные и пониженные ставки 
НДС, налог на добавленную стоимость, 
дифференцированные ставки. 

The article analyzes the value added tax. The article substantiates conceptual directions of further improvement of mechanisms of their collection. In the 
field of VAT, the following are: elimination of inefficient benefits; ensuring timely compensation; simplify VAT administration, apply EU Member States' experi-
ence on differentiated rates in order to strengthen fiscal and regulatory tax efficiency, eliminate VAT fraudulent schemes, and further improve legislation and 
ultimately adapt it to EU requirements. The authors present the relevance of the article, the essence of VAT and the degree of its importance for the country. 
The indicators of value added tax revenue to the country's budget are considered. The directions of increasing the fiscal and regulatory effectiveness of 
value added tax in Ukraine are given. The European experience of collecting VAT is analyzed. The analysis of tax revenues to the budget of Ukraine for 
2014  2018 was carried out. For all types of tax. Problems and improvements in the collection of value added tax were highlighted. The article considers the 
VAT rates of some EU countries and compares them with Ukrainian VAT rates. Directions for improving VAT are identified taking into account the experi-
ence of the EU. It is also proposed to amend the legislation to increase the efficiency of taxation and the transparency of the VAT administration system. 
The main problem with VAT collection in Ukraine is tax evasion. Minimizing VAT has become critical, as evidenced by low tax productivity with a fairly limited 
number of tax benefits, which ideally should be the only factor reducing productivity. The most important direction of transformation of the domestic VAT 
system should cover all activities of the authorities to eliminate the defective properties of the current legislation, ensuring the stability of the legal field and 
its systematization in a single legislative act, namely the CCU. The completion of the adaptation of VAT legislation to the EU, which Ukraine has undertaken 
to implement in accordance with the Association Agreement between Ukraine and the EU, may be a guarantee of the successful integration of Ukraine into 
the European community.
Key words: taxes, European experience, standard and reduced VAT rates, value added tax, differentiated rates.

ПДВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ
VAT IN UKRAINE: IMPLEMENTATION PROBLEMS AND PROSPECTS 
OF IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE

Постановка проблеми. Сьогодні великого 
значення набуває проблема своєчасного забез-
печення грошовими ресурсами дохідної частини 
державного бюджету. Розв’язання даної проблеми 
залежить від ефективності діяльності податкової 
служби, а також від розроблення науково обґрун-
тованої системи оподаткування, яка б відповідала 
реаліям сьогоднішнього дня, забезпечувала зрос-
тання податкових надходжень до бюджету та під-
вищувала рівень збору податкових платежів. Пода-
ток на додану вартість (далі – ПДВ) – це основний 
бюджетоутворюючий податок в Україні, який має 
складний механізм його адміністрування, що 
пов’язано з високим рівнем податкового боргу, ухи-
ленням від сплати, податковими пільгами. Невід-
повідність між податковими надходженнями ПДВ 

до бюджету та фінансовими потребами держави 
загострює проблему підвищення ефективності 
функціонування цього податку та пошуку резервів 
щодо збільшення надходжень цього податку [2].

Поліпшення системи адміністрування ПДВ має 
забезпечити створення надійної бази для розвитку 
бізнесу через своєчасне його відшкодування та 
зниження витрат на сплату за рахунок ухилення 
від сплати податку тощо. Зміни в законодавстві 
з питань оподаткування зумовлюють актуальність 
дослідження напрямів поліпшення механізмів 
функціонування ПДВ, особливо в контексті євроін-
теграційних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Стан податкової системи України, її розвиток 
та особливості функціонування вивчали багато 
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Таблиця 1 
Показники надходжень ПДВ та відсотків фіскальної значимості ПДВ за 2014–2018 рр.

Показники Рік Відхилення,%
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2017

Надходження ПДВ, млн грн 189 241 246 858 329 911 434 041 506 168 116,62
Доходи держ. бюджету, млн грн 405 182 599 956 706 509 907 358 1 060 922 116,92
Доходи місцевого бюджету, млн грн 89017 120480 170645 229491 262251,0 114,28
ВВП, млн грн 1365123 1430290 2034430 2445587 3083409 126,08
Фіскальна значимість ПДВ у бюджеті держави, % 46,71 41,15 46,70 47,84 47,71 99,74
Фіскальна значимість ПДВ у ВВП держави, % 13,86 17,26 16,22 17,75 16,42 92,49

Джерело: складено авторами за даними [79]

науковців: І.В. Барановська [1], Г.С. Морозова [2], 
Є.М. Руденко [2], Н.В. Проць [3], О.М. Тим-
ченко [4] та ін.

Вченими досліджено концептуальні основи 
податкової системи в контексті фіскальної та еко-
номічної ефективності, розвинуто теоретико-мето-
дологічні підходи до визначення фіскальної 
результативності та ефективності оподаткування 
як на державному, так і на місцевому рівні. Також 
науковцями вивчено проблеми фіскальної опти-
мізації в Україні та запропоновано шляхи їх вирі-
шення з урахуванням досвіду зарубіжних країн.

Незважаючи на значну кількість публікацій із цієї 
проблематики, сьогодні в умовах соціально-еко-
номічних трансформацій в Україні залишаються 
недостатньо дослідженими важливі питання оцінки 
адміністрування ПДВ, зокрема усунення низки проб-
лем, що призводять до його зниження. Ці обставини 
зумовлюють актуальність теми статті та її зміст.

Постановка завдання. Метою статті є прове-
дення аналізу надходжень податку на додану вар-
тість до бюджету держави, визначення особливос-
тей функціонування податкової системи України, 
аналіз податкових надходжень країн ЄС, виокрем-
лення проблем та вдосконалення стягнення ПДВ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відомо, що податки є однією з основних ланок 
економічних відносин у суспільстві, а також голов-
ною формою доходів держави. Вони є важливим 
інструментом впливу держави на соціально-еко-
номічні процеси, що в ній відбуваються.

ПДВ – це непрямий податок, який нарахо-
вується та сплачується згідно з нормами роз-

ділу V Податкового кодексу Україні (далі – ПКУ) 
(пп. 14.1.178) [5]. Податок на додану вартість 
в Україні був уведений 1 січня 1992 р. У сучасних 
умовах порядок сплати й обчислення ПДВ регла-
ментується ПКУ [6].

ПДВ є одним із найголовніших джерел форму-
вання бюджету та важливою фінансовою базою 
держави. За статистикою у більшості країн, що 
застосовують у своїх податкових системах ПДВ, 
цей податок забезпечує до 30% стабільних дохо-
дів державного бюджету.

Проаналізуємо фіскальну значимість та дина-
міку надходжень ПДВ за 2014–2018 рр. (табл. 1).

Динаміку фіскальної значимості ПДВ за 2014–
2018 рр. продемонстровано на рис. 1.

Отже, як бачимо з даних табл. 1 та рис. 1, про-
тягом 2014–2018 рр. фіскальна значимість ПДВ 
мала нестабільну динаміку. Фіскальна значимість 
ПДВ у бюджеті держави коливається в межах від 
41,15% до 47,84%, а середнє значення – 46,02%. 
У 2018 р. порівняно з 2017 р. даний показник змен-
шився на 0,26%. Отже, можна сказати, що ПДВ 
займає провідне місце у формуванні державного 
бюджету України.

Фіскальна значимість ПДВ у ВВП держави 
протягом 2014–2018 рр. коливається від 13,86% 
до 17,75%, а середнє значення – 16,3%. Можна 
зробити висновок, що ПДВ має значний вплив на 
перерозподіл ВВП через бюджет країни.

Суми ПДВ, які були сплачені з увезених імпорт-
них товарів, перевищують суми податку сплаче-
них із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 
(табл. 2).
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Рис. 1. Динаміка фіскальної значимості ПДВ за 2014–2018 рр.,%

Джерело: складено авторами за даними [79]
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Таблиця 2 
Показники надходжень ПДВ до державного бюджету України за 2014–2018 рр.

№ Показник Од. виміру Рік Відхилення, %
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2017

1 ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, 
послуг) з урахуванням бюдж. відшкод.

млрд грн 31 39 54 63 66 104,76
% до надход-

жень ПДВ 25 23 24 22 21 95,45

2 ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, 
послуг) млрд грн 81 107 139 180 194 107,78

3 Бюджетне відшкодування ПДВ грошовими 
коштами млрд грн 50 68 94 120 142 118,33

4 ПДВ із увезених на територію України товарів
млрд грн 107 139 182 251 274 109,16

% до надход-
жень ПДВ 75 77 78 77 76 98,70

Джерело: складено авторами за даними [79]

Отже, ПДВ вироблених в Україні товарів (робіт, 
послуг) за вирахуванням бюджетного відшко-
дування протягом 2014–2018 рр. щороку збіль-
шується. У відсотках цей показник коливається 
в межах 21–25% надходжень ПДВ до державного 
бюджету. ПДВ із вироблених товарів у 2018 р. 
порівняно з 2017 р. збільшився на 7,78%.

Бюджетне відшкодування ПДВ грошовими 
коштами у 2018 р. збільшилося на 18,33% порів-
няно з 2017 р., а ПДВ з увезених на територію 
України товарів у 2018 р. збільшився на 9,16%.

На рис. 2 продемонстровано динаміку надход-
жень та відшкодування ПДВ за 2014–2018 рр.

Отже, як можна бачимо з рис. 2, за 2014–
2018 рр. показники надходжень ПДВ до держав-
ного бюджету кожного року зростають, тому суми 
бюджетної заборгованості поступово зменшуються.

Доцільно буде розглянути європейський досвід 
системи непрямого оподаткування.

Одним із найголовніших кроків європейських 
країн на шляху до впорядкування та гармонізації 
непрямих податків стала заміна в державах – чле-
нах ЄС податку з обороту податком на додану вар-
тість. Це відбулося шляхом прийняття відповідних 
нормативно-правових актів.

Вагомим внеском у цьому питанні є прийняття 
Шостої директиви Ради 77/388 від 17.05.1977 

«Про гармонізацію законодавства держав-членів 
у сфері податків з обороту – спільна система податку 
на додану вартість: єдині умови обчислення», яка 
стала основним документом, в якому системно 
представлено положення гармонізованого законо-
давства ЄС про непрямі податки [10, с. 101].

Таким чином, незважаючи на високий рівень 
адаптації законодавства до гармонізованих норм 
ЄС, вітчизняна практика адміністрування ПДВ 
має, на нашу думку, багато вад і недоліків, про 
що неодноразово зазначалося в роботах різних 
фахівців.

ПДВ – найзначніший за обсягом з усіх подат-
ків, які нараховуються в державний бюджет і є 
найбільшим за обсягом джерелом доходів дер-
жави. Для підтвердження цього порівняємо ПДВ 
з іншими податками (табл. 3).

Отже, як бачимо з табл. 3, ПДВ у 2014–2018 рр. 
має найбільше значення сукупних податкових 
надходжень до державного бюджету порівняно 
з іншими податками. Так, наприклад, у 2018 р. 
ПДВ збільшився на 16,62% порівняно з 2017 р.

Аналіз економічної літератури дає змогу 
виокремити головні проблеми механізму стяг-
нення ПДВ в Україні.

По-перше – недосконалість законодавства краї- 
ни. На думку науковців, Податковий кодекс України 
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Джерело: складено авторами за даними [79]
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не вирішує всіх проблем попереднього законодав-
ства у рамках адміністрування ПДВ [12, с. 312].

По-друге – наявність неефективних пільг із 
ПДВ. Треба відзначити, що в 2005 р. велику кіль-
кість пільг було скасовано, проте сьогодні обсяг 
звільнень від ПДВ залишається значним.

По-третє – висока ставка ПДВ. В Україні вона 
становить 20%, і це може стримувати економічну 
активність країни. Дана ставка забезпечує фіс-
кальну функцію ПДВ, проте не реалізує інших 
функцій.

Треба зазначити, що головною проблемою зі 
стягнення ПДВ в Україні є ухилення від сплати 
податку. Мінімізація сплати ПДВ набула критич-
ного обсягу, про що свідчить низька продуктивність 
податку за досить обмеженої кількості податкових 
пільг, які в ідеалі мають бути єдиним чинником, що 
знижують продуктивність [12, с. 279].

З урахуванням досліджень видатних економіс-
тів та науковців, а також законодавчих актів влади 
можемо виокремити такі напрями вдосконалення 
ПДВ на підставі досвіду ЄС:

а) ліквідація неефективних пільг із ПДВ. Слід 
використовувати методику, яка застосовується 
у країнах ЄС, а саме зменшення ставки ПДВ і від-
мова від інших пільг [13, с. 93];

б) упровадження диференційованих ставок 
ПДВ. Цей напрям удосконалення ПДВ зменшить 
негативний вплив високої ставки на рівень добро-
буту незаможних верств населення [14, с. 214];

в) своєчасне відшкодування ПДВ та недопу-
щення ухилення від сплати податку. Своєчасне 
відшкодування ПДВ відіграє важливу роль для 

країни, тому що це підіймає її міжнародний авто-
ритет [15, с. 138];

г) модернізація процесів адміністрування ПДВ. 
Для такої системи перевагою є те, що компанії 
можуть швидко отримувати підтвердження ПДВ 
від своїх партнерів, включати механізми адміні-
стрування ПДВ для виявлення податкових право-
порушень;

д) вдосконалення законодавства у сфері ПДВ. 
Цей напрям повинен стати вирішальним й охоплю-
вати всю діяльність влади, щоб своєчасно усунути 
неякісні законопроєкти з ПДВ чинного законодавства.

У європейських країнах уведено єдину сис-
тему оподаткування ПДВ. Цю сферу регулює 
Директива 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. 
«Про спільну систему податку на додану вар-
тість» із подальшими змінами та доповненнями. 
Документ установлює відповідні правила країнам-
учасницям, проте вони мають можливість засто-
совувати свої винятки із загальних правил у таких 
важливих питаннях, як порядок і умови реєстрації 
платників податку, категорії товарів та послуг, які 
оподатковуються за зниженими ставками, розміри 
цих ставок та ін.

Стандартні і знижені ставки ПДВ у країнах – 
членах ЄС (станом на 01 січня 2017 р.) наведено 
в табл. 4 (розглянуто на прикладі Іспанії, Німеч-
чини, Польщі, Франції та Угорщини).

Отже, як бачимо з табл. 4, стандартні та зни-
жені ставки податку в країнах ЄС практично не від-
різняються від українських (в Україні стандартна 
ставка податку становить 20%, а знижена – 7% 
або 0%).

Таблиця 3 
Податкові надходження до бюджету України за 2014–2018 рр.

Показник Рік Відхилення, %
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2017

ПДВ, млн грн 189 241 246 858 329 911 434 041 506 168 116,62
Податок на доходи фізичних осіб, млн грн 75 203 99 983 138 782 185 686 226 771 122,13
Акцизний податок, млн грн 45 100 70 795 101 751 121 449 137 726 113,40
Податок на прибуток підприємства, млн грн 40 201 39 053 60 223 73 397 91 109 124,13
Місцеві податки і збори, млн грн 8 056 27 041 42 261 53 282 58 902 110,55
Плата за користування надрами, млн грн 19 620 38 008 40 781 44 979 43 852 97,49
Ввізне мито, млн грн 12 389 39 881 20 001 23 898 28 077 117,49
Інше 15 835 14 421 11 476 11 487 19 031 165,67

Джерело: складено автором за даними [11]

Таблиця 4 
Стандартні і знижені ставки ПДВ країн ЄС

Країна Ставка
Стандартна, % Знижена, % 

Іспанія 21% 10% або 4%
Німеччина 19% 7%
Польща 23% 8%,5% або %
Франція 20% 5,5% або 2,1%
Угорщина 27% 18%, 5%

Джерело: складено автором за даними [16]
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Важливим аргументом на користь збереження 
ПДВ для України є вимога Європейського Союзу 
використовувати цей податок у країнах – членах 
ЄС. В умовах євроінтеграційних прагнень гово-
рити про відміну ПДВ і заміну його на податок із 
продажу не має особливого змісту: перебудову-
вати податкову систему для тимчасових потреб 
дорого та неефективно.

Сьогодні ПДВ є основним непрямим податком 
у державах – членах ЄС. Окрім того, фінансові 
надходження від ПДВ становлять одне з основних 
джерел формування бюджету ЄС.

Фактичні ставки ПДВ у країнах – членах ЄС 
визначено національним законодавством з ураху-
ванням директиви 77/388, в якій системно пред-
ставлено положення гармонізації ЄС про ПДВ. 
Досвід ЄС свідчить про застосування диферен-
ційованих ставок ПДВ в Україні, вони можуть 
стати одним із вагомих інструментом наповнення 
бюджету.

Аргументом проти застосування даних ставок 
може стати складний процес адміністрування. 
Європейський досвід свідчить, що головною про-
блемою в адмініструванні є повернення раніше 
сплаченого податку.

Загалом більшість проблем під час відшкоду-
вання ПДВ пов’язано з технічною організацією 
процесу адміністрування, який постійно вдоско-
налюється. З огляду на це, розмови про те, що 
в Україні недосконалий механізм стягнення ПДВ, 
є невиправданими.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
у статті проведено аналіз надходжень податку на 
додану вартість до бюджету держави і виявлено, 
що фіскальна значимість ПДВ у бюджеті дер-
жави коливається в межах від 41,15% до 47,84%, 
а середнє значення – 46,02%. Це є свідченням того, 
що ПДВ займає значне місце у формуванні держав-
ного бюджету України. Фіскальна значимість ПДВ 
у ВВП держави протягом 2014–2018 рр. колива-
ється від 13,86% до 17,75%, а середнє значення – 
16,3%. Це говорить про те, що ПДВ має значний 
вплив на перерозподіл ВВП через бюджет країни.

Досвід ЄС свідчить про застосування диферен-
ційованих ставок ПДВ, в Україні вони можуть стати 
одним із вагомих інструментів наповнення бюджету. 
Аргументом проти застосування даних ставок може 
стати складний процес адміністрування.

Уважаємо, що для підвищення ефективності 
оподаткування і прозорості системи адміністру-
вання ПДВ доречно внести такі зміни до законо-
давства:

- зменшити основну ставку податку на додану 
вартість;

- удосконалити процедуру адміністрування 
шляхом застосування принципу – «надання адміні-
стративних послуг платнику податків відбувається 
в податковій службі, а не в окремому її підрозділі»;

- трансформувати механізм обліку платників 
податку на додану вартість, ураховуючи норма-
тивні недоліки та технічну недосконалість;

- упровадити застосування системи єдиного 
рахунку для сплати податків та зборів чи інших 
платежів на основі досвіду держав – членів ЄС 
у цій сфері.
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У статті охарактеризовано основні 
напрямки (прогресивний, регресивний, ста-
більний) та види розвитку підприємства 
ресторанного бізнесу: конвергенційний 
(адаптивний), дивергенційний (слабкоадап-
тований), синхронізований та десинхронізо-
ваний. З метою забезпечення ефективності 
діяльності підприємства ресторанного 
бізнесу запропонований інтегрований підхід 
до управління розвитком на різних рівнях 
управління:стратегічному, тактичному та 
оперативному. Аргументовано доцільність 
управління процесом розвитку підприєм-
ства ресторанного бізнесу на основі циклу 
PDCA, який створює можливість об’єднати 
окремі ініціативи в цілісну програму з вну-
трішніми зв’язками. запропоновано інтегро-
вану модель управління розвитком підпри-
ємства ресторанного бізнесу, практична 
реалізація якої створює можливість вчас-
ного виявлення факторів, причин та оцінки 
наслідків відхилення від цільового вектору 
стратегічного розвитку.
Ключові слова: управління, розвиток, під-
приємство, ресторанний бізнес, трансфор-
маційні зміни, бізнеспроцес, цикл PDCA, 
інтегрована модель. 

В статье охарактеризованы основные 
направления (прогрессивный, регрессивный, 
стабильный) и виды развития предприятия 
ресторанного бизнеса: конвергиционный 
(адаптивный), дивергенционный (слабоадап-
тированный), синхронизированный и десин-
хронизированный. С целью обеспечения 
эффективности деятельности предприя-
тия ресторанного бизнеса предложен инте-
грированный подход к управлению развитием 
на разных уровнях управления: стратегиче-
ском, тактическом и оперативном. Аргу-
ментирована целесообразность управления 
процессом развития предприятия ресторан-
ного бизнеса на основе цикла PDCA, который 
позволяет объединить отдельные иници-
ативы в целостную программу с внутрен-
ними связями. Предложена интегрированная 
модель управления развитием предприятия 
ресторанного бизнеса, практическая реа-
лизация которой создает возможность сво-
евременного выявления факторов, причин 
и оценки последствий отклонения от целе-
вого вектора стратегического развития.
Ключевые слова: управление, развитие, 
предприятие, ресторанный бизнес, транс-
формационные изменения, бизнеспроцесс, 
цикл PDCA, интегрированная модель.

The article defines the major directions (progressive, regressive, stable) and types of development of the restaurant business enterprise: convergent 
(adaptive), divergent (weakly adaptive), synced and unsynced. In order to provide the performance efficiency of the restaurant business enterprise it is 
justified, that the right choice of the development factors is the source of providing high effectiveness of their activity and proper identifying of the competitive 
behaviour.  Taking into account the development complexity, there is proposed the integrated approach to development management at its different levels: 
strategic, tactic and operative. This approach is graphically presented in 3d space, where the directions of certain decision making loops are defined; it 
demonstrates the holistic framework of interrelated processes of different levels of management development of restaurant business enterprises. It is justi-
fied, that it is necessary to conduct the workflow resources management at set requirements of functioning the restaurant business enterprise to provide 
the development effectiveness. The expedience of the development management of the restaurant business enterprise is reasoned in the basis of the 
PDCA cycle (PlanDoCheckAct), which creates the possibility to unite different initiatives to the coherent program with internal connections. It is defined, 
that the advantage of the approach of development management of restaurant business enterprises in the basis of PCDA cycle is a capability for optimal 
and productive management of requirements of the restaurant business enterprise’s activity and the workflow resources under set requirements. In order 
to justify the establishment of the main requirements to the development management system of the restaurant business enterprise, the integrated model 
is proposed. Practical implementation of the integrated model of the development management of the restaurant business enterprise allows identifying and 
assessing the factors, reasons, consequences and changes, which influence on the success in achieving targeted strategic benchmarks and create the 
possibility to unite different initiatives to the coherent program for their management. 
Key words: management, development, enterprise, restaurant business, transformational changes, workflow, PDCA cycle, integrated model.

ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ  
ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
INTEGRATED APPROACH TO DEVELOPMENT MANAGEMENT  
OF THE RESTAURANT BUSINESS ENTERPRISE

Постановка проблеми. Прискорення інтегра-
ційних процесів, які відбуваються в економіці України 
значно ускладнюють умови функціонування та роз-
витку підприємств сфери ресторанного бізнесу. 
Правильний вибір факторів розвитку є джерелом 
забезпечення високої результативності їх діяль-
ності та вірного вибору конкурентної поведінки. 
Підвищений останнім часом інтерес до вирішення 
питань управління розвитком підприємств ресто-
ранного господарства обумовлений необхідністю 
забезпечення адекватного реагування суб’єктів гос-

подарювання на зміни зовнішнього середовища та 
необхідністю забезпечення прогресивності їх функ-
ціонування. В даних умовах, дослідження процесів 
управління розвитком за окремими традиційними 
техніко-економічними показниками не дозволяє 
визначити причини та оцінити вплив факторів на 
розвиток підприємства ресторанного господарства. 
Усвідомлення цих обставин призвело до активі-
зації наукового інтересу дослідників та практиків 
до проблематики формування інтегрованого під-
ходу до дослідження процесу розвитку підприєм-
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ства ресторанного господарства, реалізація якого 
дозволить на основі власних можливостей ство-
рити сприятливі умови для подальшого зростання 
та розвитку у довгостроковій перспективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням управління розвитком підприємства 
присвячено значну кількість наукових робіт таких 
вітчизняних та зарубіжних вчених, як: І.О. Богати-
рьова [1], Т.В. Гринько [3], Ю.С. Погореловa [7], 
Н.Л. Сапельнікової та М.П. Вознюк [8] та інших. 
Разом із тим, поряд із значним інтересом до дослі-
дження окресленої проблематики з боку науковців 
та фахівців, відсутня загальновизнана точка зору 
щодо основних індикаторів розвитку підприємств, 
методології визначення виду розвитку, відсутній 
методичний інструментарій управління реформу-
ванням системи управління розвитком підприєм-
ства ресторанного господарства. Існуючі в науко-
вому полі наукових напрацювань методичні підходи 
до оцінки якості управління процесами розвитку 
виступають лише інструментом одномоментної 
фіксації досягнутого рівня розвитку та не дозволя-
ють комплексно враховувати причини, симптоми, 
ресурси та результати при визначенні цільових 
стратегічних векторів розвитку підприємств ресто-
ранного господарства. Відсутність універсальних 
технологій управління розвитком підприємств рес-
торанного господарства обумовлює необхідність 
подальших розробок в даному напрямку.

Постановка завдання. Метою наукового дослі-
дження є обґрунтування інтегрованого підходу до 
оцінки розвитку підприємства ресторанного біз-
несу. Для реалізації поставленої мети у межах 
дослідження поставлено та вирішено наступні 
наукові завдання: визначено основні характерис-
тики процесів розвитку; систематизовано основні 
напрямки та види розвитку підприємства ресто-
ранного господарства; розроблено схему процесу 
правління розвитком підприємства ресторанного 
бізнесу на основі циклу PDCA; сформовано інте-
гровану модель управління розвитком підприєм-
ства ресторанного господарства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток являє собою сукупність змін у вироб-
ничо-комерційній системі, зумовлених різними чин-
никами, які призводять до переходу підприємства 
ресторанного господарства від одного відносно 
стійкого стану до іншого. Вважаючи на це, першо-
основою розвитку підприємства ресторанного біз-
несу слід вважати різного роду зміни (внутрішнього 
та зовнішнього характеру), які виступають резуль-
татом взаємодії економічних предметів (об’єктів), 
їх різних властивостей, рис і параметрів [3, с. 242]. 
Соціально-економічні зміни у системі підприємства 
ресторанного бізнесу носять об’єктивний харак-
тер, тобто не залежать від волі та бажання людини 
(власників, рестораторів, менеджерів, працівників, 
інвесторів, кредиторів тощо).

Заслуговує на увагу підхід до характеристики 
процесів розвитку, запропонований І.О. Богатирьо-
вим [1, с. 8], відповідно до якого, функція розвитку під-
приємства визначається: напрямком розвитку (A) – 
позитивні чи негативні, прогресивні чи регресивні, 
якісні чи кількісні тощо; швидкістю розвитку (V) – 
характеризує інтенсивність зміни у часі та результати 
діяльності підприємства за певний період; об’єктом-
предметом розвитку (O) що змінюється, та на що 
впливають процеси розвитку; причиною-фактором 
розвитку (P) – що є підґрунтям змін, під впливом чого 
змінюється характер розвитку; стану-результату (R) – 
які ідентифікуються як відносно стійкі та розцінюються 
як результати (стадії) розвитку підприємства.

У найбільш загальному вигляді соціально-еконо-
мічний розвиток підприємств є функцією наступного 
виду (FR):

FR (A; V; O; P; R) → opt

Даний підхід базується на трьох взаємо-
пов’язаних циклах: циклі змін (перехід системи 
підприємства зі статичного у динамічний стан), 
циклі переходу (зміна одного динамічного стану 
в інший), циклі фіксації (перехід системи підпри-
ємства з динамічного стану до якогось відносно 
стійкого оптимуму) [1, с. 9].

Ґрунтуючись на сутнісних характеристиках кате-
горії «розвиток» можна стверджувати, що джере-
лом розвитку підприємства ресторанного бізнесу є 
об’єктивно існуюча невизначеність і внутрішні про-
тиріччя економічних систем, тобто фактори зовніш-
нього та внутрішнього середовища є першопричиною 
розвитку. В залежності від фактичного стану підпри-
ємства ресторанного бізнесу в певний момент часу, 
який визначається сукупністю властивостей, пара-
метрів та якостей системи, виникають різного роду 
причини, відповідно до яких приймаються управлін-
ські рішення. Наслідком реакції підприємства ресто-
ранного бізнесу на зазначені обставини є певні кон-
структивні зміни, які обумовлюють перехід до більш 
стійкого стану системи. Своєю чергою результатом 
змін – є рух, основними завданнями якого є забезпе-
чення опору дії факторів зовнішнього середовища та 
активізація внутрішнього потенціалу підприємства.

Дослідження економічної фахової літератури 
дозволяє стверджувати, що напрям розвитку під-
приємства ресторанного господарства може бути: 
прогресивний (ефективний), стабільний (стійке 
функціонування) і регресивний (неефективне). 
При цьому в залежності від можливостей підприєм-
ства ресторанного бізнесу здійснювати адаптивні 
регулюючі дії щодо забезпечення збалансованості 
елементів зовнішнього та внутрішнього середо-
вища функціонування, виділяють наступні види 
розвитку підприємств [8, с. 54]:

1) конвергенційний (адаптивний) розвиток, що 
включає як зовнішню, так і внутрішню адаптацію 
підприємства до умов його діяльності, змінюються;
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2) дивергенційний (слабко адаптований) розви-
ток є складовою частиною еволюційного типу роз-
витку, але відповідає класу регресивного розвитку, 
характеризується неможливістю здійснювати 
адаптивні регулюючі дії на діяльність підприємства 
через недостатність або відсутність відповідної 
ресурсної підтримки і потенціалу розвитку;

3) синхронізований розвиток обумовлено 
наявністю загального динамічного циклу розвитку 
підприємства;

4) десинхронізований розвиток є антиподом 
синхронізованого розвитку і характеризується 
неузгодженістю ритму життєдіяльності підпри-
ємства і зовнішнього середовища або основних 
сфер життєдіяльності підприємства.

Здійснення розвитку на практичному рівні мож-
ливе тільки за умови наявності системи теоретич-
них знань про закономірності розвитку, системи 
принципів і засобів організації та методичного 
інструментарію оцінки можливостей здійснення 
конструктивних змін з ціллю здійснення переходу 
системи в більш якісний стан [7].

Діяльність будь-якого підприємства пов’язана 
з необхідністю накопичення та обробки значної 
кількості різного роду інформації (економічної, 
технічної, юридичної, технологічної, тощо). Саме 
інформація зв’язує та об’єднує всі елементи орга-
нізації управління підприємством. Для вирішення 
завдань розвитку підприємства одним з найбільш 
важливих і необхідних завдань є вміння аналізувати 
і використовувати цю інформацію на різних рівнях 
управління підприємством: стратегічному, тактич-

ному та оперативному [5]. З метою забезпечення 
ефективності управління розвитком у процесі здійс-
нення якісних трансформаційних змін вважаємо за 
доцільне застосовувати інтегрований підхід, який 
полягає у визначенні напрямів управлінських зусиль 
у процесі управління розвитком (рис. 1).

Наведений на рис. 1 інтегрований підхід до фор-
мування системи управління розвитком демон-
струє цілісну систему взаємопов’язаних процесів 
різних рівнів управління розвитком підприємства 
ресторанного господарства. Процес розвитку під-
приємства ресторанного господарства представ-
лений у тривимірному просторі, в якому позначено 
напрями окремих контурів прийняття рішень. Рух 
«згори донизу» характеризує процеси визначення 
керівництвом підприємства загальної спрямова-
ності руху траєкторії розвитку з метою концентрації 
зусиль на забезпеченні намічених цільових орієн-
тирів. Для здійснення розвитку відповідно наміче-
ної траєкторії необхідно здійснити активацію руху 
«знизу – догори», що, своєю чергою, передбачає 
залучення широкого кола співробітників до пошуку 
інноваційних підходів до забезпечення реалізації 
встановлених керівництвом підприємства ресто-
ранного господарства стратегічних завдань. прий-
маючи до уваги, що досягнення завдань розвитку 
підприємства ресторанного господарства можливо 
на основі подолання функціональних бар’єрів в їх 
виконанні, фокусування уваги керівництва пови-
нно бути спрямовано на встановлення нових 
взаємозв’язків між підрозділами підприємства рес-
торанного господарства. Це можливо на основі 
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Рис. 1. Інтегрований підхід до формування системи  
управління розвитком підприємства ресторанного бізнесу
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впровадження процесного підходу до управління 
розвитком підприємства ресторанного господар-
ства, відповідно до якого загальна результативність 
управління підприємством ресторанного господар-
ства забезпечується на основі якісного управління 
ключовими бізнес-процесами. Зазначимо, що сама 
приставка «бізнес-» в терміні не несе будь-якої осо-
бливого смислового навантаження і тільки підкрес-
лює наявність економічної ринкової складової кож-
ного процесу підприємства ресторанного бізнесу. 
Бізнес-процеси підприємства ресторанного госпо-
дарства – це технологічні процеси, які передбача-
ють певну діяльність перетворення входів (клієнти, 
персонал, постачальники) в виходи (ресторанний 
продукт, що представляє цінність для споживача). 
Бізнес-процес здійснюється під управлінням, може 
взаємодіяти з іншими процесами, має власника, 
тобто відповідального за правильну і якісну реалі-
зацію перетворення входів в виходи. Бізнес-про-
цеси можуть бути наскрізними (входи із зовнішнього 
середовища і виходи в зовнішнє середовище) і вну-
трішніми. В останньому випадку входи виходять 
від інших бізнес-процесів усередині підприємства 
і виходи теж внутрішні. Таким на підприємствах рес-
торанного бізнесу, наприклад, є виробництво страв 
і послуг. Продукти харчування й видаткові матеріали 
надходять від бізнес-процесу «Логістика», а вихід 
надходить на вхід Бізнес-процесу «Продажі».

Інтегрований підхід до формування системи 
управління розвитком підприємства дозволяє 
об’єднати окремі ініціативи в цілісну програму з міц-
ними внутрішніми зв’язками. Для забезпечення 
заданої результативності та ефективності розвитку 
підприємства необхідно здійснювати управління 
ключовими бізнес-процесами. У прямій інтерпретації 
стандартів ISO [9; 10; 11] під управлінням розуміється 

насамперед управління ресурсами процесів при 
заданих регламентах функціонування підприємства. 
Разом з тим, слід погодитися із В.В. Кондат’євим, 
яким доречно визначає, що «…  і самі регламенти 
(бізнес-процеси, функції, організаційна структура, 
тощо) теж можуть бути об’єктами управління вже 
в рамках системи управління регламентацією діяль-
ності» [6]. У цьому контексті продуктивним є засто-
сування циклу PDCA (Plan-Do-Check-Act), відомого 
також як цикл Шухгарта-Дьомінга як до управління 
регламентацією діяльності, так і до управління 
ресурсами процесів при заданих регламентах [4].

Суб’єкт (власник, ресторатор) в процесі управ-
ління розвитком підприємства ресторанного біз-
несу планує (Plan) завдання, відповідно до ресто-
ранної концепції і розподіляє стратегічні ресурси 
для досягнення поставлених цілей з максималь-
ною ефективністю, організує (Do) рух підприємства 
ресторанного бізнесу за наміченою траєкторією 
розвитку (здійснює виконання сформованих пла-
нів). Хід реалізації процесів розвитку перевіряється 
суб’єктом (Check) за інформацією, яка надходить 
з контрольних точок об’єкта. Суб’єкт веде регулю-
вання ходу виконання плану (оперативне управ-
ління ключовими бізнес-процесами), на основі 
активного втручання в процес виконання кожного 
з них відповідно до цільових орієнтирів розвитку 
(Act), змінюючи при цьому запланований розподіл 
ресурсів, плани, терміни і вимоги до результатів 
діяльності об’єкта відповідно із зміни ситуації.

Поєднання циклу PDCA і схеми процесу об’єкта 
управління в стандартах ISO серії 9000:2000 [9–11] 
дозволило розробити схему процесу управління 
розвитком підприємства ресторанного господар-
ства (рис. 2). Практична реалізація запропонова-
ного підходу до процесу правління розвитком під-
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Рис. 2. Схема процесу правління розвитком підприємства ресторанного бізнесу на основі циклу PDCA
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приємства ресторанного бізнесу на основі циклу 
PDCA полягає в наступному: спочатку плануються 
показники якості, тобто параметри, яким повинен 
задовольняти ключовий бізнес-процес і розробля-
ється план дій для досягнення цільових параметрів.

Даний ключовий бізнес-процес реалізується 
з запланованими властивостями та здійснюється 
відповідний контроль процесу. При контролі пере-
віряється відповідність показників якості запла-
нованим значенням, та, виявляються всі наявні 
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Рис. 3. Інтегрована модель управління розвитком підприємства ресторанного бізнесу
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відхилення. на наступному етапі виявляються при-
чини виникнення відхилень та здійснюється кори-
гування бізнес-процесу підприємства ресторан-
ного бізнесу таким чином, щоб усунути виявлені 
причини. Слід зазначити, що в залежності від амп-
літуди відхилень може буди здійснено коригування 
всього наміченого раніше плану дій. Після реалі-
зації коригувальних заходів знову перевіряється 
відповідність цільових показників якості їх запла-
нованим значенням. Цикл повторюється система-
тично, оскільки відповідно до вимог споживачів 
плановані показники якості бізнес-процесів періо-
дично змінюються. Цикл PDCA виступає ефектив-
ним інструментом постійного вдосконалення якості 
бізнес-процесів підприємства ресторанного гос-
подарства, реалізація якого створює можливість 
досягнення найкращих результатів діяльності.

Запропонована за результатами проведеного 
дослідження інтегрована модель (рис. 3) дозволяє 
встановити основні вимоги до системи управління 
розвитком підприємства ресторанного бізнесу. 
Її практична реалізація створює можливість вчасного 
виявлення факторів, причин та оцінки наслідків від-
хилення від цільового вектору стратегічного розвитку. 
Управління розвитком підприємства ресторанного 
бізнесу дає комплексне уявлення про напрями прий-
няття управлінських рішень щодо вдосконалення 
ключових бізнес-процесів та є підґрунтям для визна-
чення комплексу заходів здійснення впливу з ураху-
ванням зміни факторів зовнішнього середовища.

Висновки з проведеного дослідження. 
Управління розвитком підприємства ресторанного 
бізнесу передбачає визначення серії необхідних 
трансформаційних якісних змін на підприємстві, 
що вимагає визначення напрямів управлінських 
зусиль у процесі трансформації. У контексті цього, 
дієвим є інтегрований підхід до управління розви-
тком підприємства ресторанного бізнесу, застосу-
вання якого дозволяє ідентифікувати та оцінити 
фактори, причини, наслідки та зміни, які впливають 
на розвиток підприємства ресторанного бізнесу та 
об’єднати окремі ініціативи з розвитку в цілісну про-
граму управління ним. Запропонований підхід до 
управління розвитком підприємства ресторанного 
господарства на основі циклу PDCA створює мож-
ливість оптимального та продуктивного управління 
регламентацією діяльності підприємства ресто-
ранного бізнесу та ресурсами бізнес-процесів при 
заданих регламентах.
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У статті зазначено, що від кількості та 
якості конкурентних переваг підприємства, 
залежить успіх його діяльності, оскільки, 
у сучасних умов конкурентоспроможність 
визначається головною рисою ринкового 
господарства. Для виявлення існуючих кон-
курентних переваг та їх якісних характерис-
тик, а також розвитку нових запропоновано 
впровадження чотирикрокової програми 
змін для медичних закладів. У статті роз-
глянуто важливість застосування деяких 
елементів стратегічного менеджменту 
для підвищення конкурентоспроможності 
медичних закладів. Зокрема, наведено важли-
вість застосування SWOTаналізу, а також 
методику його проведення та загальні 
характеристики сильних та слабких сто-
рін внутрішнього середовища, можливос-
тей та загроз зовнішнього середовища для 
медичних закладів. Пропоновані стратегічні 
заходи надають можливість формувати 
обґрунтоване рішення проблем функціону-
вання медичних закладів; дозволяють чітко 
усвідомлювати стан підприємства, його 
сильні та слабкі сторони, можливості та 
загрози, стратегію розвитку медичного 
закладу, а також конкретні цілі та шляхи їх 
досягнення.
Ключові слова: Стратегічний менедж-
мент, конкурентоспроможність, SWOT
аналіз, конкурентні переваги, планування.

В статье указано, что от количества 
и качества конкурентных преимуществ 
предприятия, зависит успешность его 
деятельности, поскольку в современных 
условиях конкурентоспособность определя-
ется главной чертой рыночного хозяйства. 
Для выявления существующих конкурент-
ных преимуществ и их качественных харак-
теристик, а также развития новых, предло-
жено внедрение четырешаговой программы 
изменений для медицинских учреждений. 
В статье рассмотрены важность примене-
ния некоторых элементов стратегического 
менеджмента для повышения конкуренто-
способности предприятия. В частности, 
приведены важность применения SWOT
анализа, а также методику его проведения, 
общие характеристики сильных и слабых 
сторон внутренней среды, возможностей 
и угроз внешней среды. Предлагаемые стра-
тегические меры дают возможность фор-
мировать обоснованное решение проблем 
функционирования медицинских учреждений, 
позволяют четко осознать состояние пред-
приятия, его сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы, стратегию разви-
тия медицинского учреждения, а также кон-
кретные цели и пути их достижения.
Ключевые слова. Стратегический менед-
жмент, конкурентоспособность, SWOT
анализ, конкурентные преимущества, пла-
нирование.

The article states that the success of the enterprise’s activities depends on the amount and quality of competitive advantages, because, in modern condi-
tions, competitiveness is determined as the main feature of the market economy. In order to identify the existing competitive advantages and their qualitative 
characteristics, as well as to develop the new ones, it is proposed to introduce a four step change program for medical institutions. The article deals with 
the importance of applying some elements of strategic management to increase the competitiveness of the enterprise. In particular, the importance of using 
SWOTanalysis, as well as its methodology and general characteristics of strengths and weaknesses of the internal environment, opportunities and threats 
of the external environment are given. In the area of marketing policy and strategy, it is proposed to intensify the use of the system of demand generation and 
sales promotion and "marketing expansion" in advertising activities, creation and regulation of nonclient commercial relations with intermediaries, agents, 
organization and participation in trade fairs, specialized exhibitions, use loan in a variety of more flexible forms, providing services by installments and at 
discounts, presentation of services especially for potential clients. It is established that the financial planning of the medical institution is a process of develo
ping a system of financial plans and financial rules and regulations for providing the development of the medical institution with the necessary financial 
resources. It consists in the development of specific financial plans that allow determining all sources of financing the development of the firm for the future 
planning period, to form the structure of its assets and capital at the end of the planned period. The necessity of planning the need for durable resources, 
including the introduction of a program to determine the composition of the required input resources and their justified grouping by types, functions, meth-
ods of purchase, storage time and other features accurately. The proposed strategic measures provide an opportunity to formulate a sound solution to the 
problems of functioning of medical institutions.
Key words: strategic management, competitiveness, SWOTanalysis, competitive advantages, planning.

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
INCREASE OF MEDICAL INSTITUTIONS’ COMPETITIVENESS  
BY MEANS OF THE ELEMENTS OF STRATEGIC MANAGEMENT

Постановка проблеми. Стратегічне плану-
вання як процес висуває певні вимоги до органі-
зації внутрішнього середовища клініки. Йдеться 
або про зміну вектору колишньої організаційної 
політики, функцій окремих працівників або про 
створення принципово нових частин закладу 
з новими, нетрадиційними цілями і завданнями. 
На жаль, більшість керівників клінік (особливо при-
ватних) наразі мають лише медичну освіту тож не 
можуть користуватись всіма перевагами менедж-
менту, зокрема стратегічного, обираючи тактику 
наслідування конкурентів, не проводячи аналізу 
внутрішнього і зовнішнього середовища, а лише 

працюючи по принципу «не гірше ніж». У сучасних 
ринкових умовах принципово необхідно приділяти 
увагу конкурентоспроможності фірми, а без належ-
ної оцінки існуючого стану речей та прогнозування 
подальших кроків навіть найуспішнішому закладу 
загрожує втрата конкурентних позицій. Тема даної 
статті є вельми актуальною оскільки на ринку 
товарів і послуг фігурують різні фірми-виробники 
(клініки), що борються за увагу споживача своїх 
послуг, яка, по суті, є основою їх успішності, зрос-
тання і процвітання. Як взаємозалежне явище, 
сильні, прогресуючі заклади охорони здоров’я 
стають постачальниками кращих, більш дешевих 
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послуг, при вирізняючому їх роботу високому рівні 
сервісу і уваги до побажань і потреб пацієнтів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній літературі багато науковців приділяють 
увагу вивченню стратегічного менеджменту, його 
впливу на становище фірми у конкурентному ото-
ченні, серед яких Г.Л. Азоєв [1], В.А. Бєлошапка, 
Г.В. Загорій [3], І.Б. Гурков [4], П. Дойль [5], В.М. Лехан, 
Г.О. Слабкий, М.В. Шевченко [6], та багато інших.

Але питання впровадження стратегічного 
менеджменту в систему закладів охорони здоров’я 
не досліджене повною мірою.

Керівникам клінік «на місцях», особливо без 
належних знань з менеджменту, складно визна-
чити з чого почати впровадження стратегічного 
менеджменту у клініці, незрозуміло які переваги 
надає використання методик аналізу та як саме 
підвищити конкурентоспроможність за допомогою 
стратегічного менеджменту.

Постановка завдання. Формулювання цілей 
статті полягає в обґрунтуванні впровадження 
універсальної стратегічної чотирикрокової про-
грами змін для медичних закладів та поясненні 
доцільності використання елементів стратегічного 
менеджменту для підвищення конкурентоспро-
можності закладів охорони здоров’я.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У ринковій економіці конкурентоспроможність є 
вирішальним чинником комерційного успіху під-
приємства, зокрема, медичного закладу, яка зале-
жить від якості наявних конкурентних переваг, 
відповідності послуг умовам ринку, потребам спо-
живачів, ціни тощо.

Вивчення теорії і практики організації управ-
ління на підприємствах, зокрема медичних закла-
дів, призводить до висновку про велику різнома-
нітність способів змін, якщо взяти до уваги також 
масштаби і область діяльності клініки, а також 
складність технології даного підприємства. В рам-
ках усього вищезазначеного можна запропонувати 
наступну програму змін:

1) Проведення аналізу зовнішнього і внутріш-
нього середовища клініки методом SWOT-аналізу. 

SWOT-аналіз, в порівнянні з іншими, більш ста-
рими методами, допомагає керівництву оцінити 
ймовірність загроз (низький купівельний попит, 
конкуренція) і небезпек, які вони представля-
ють. Разом з тим, цим методом виявляються 
і можливості підприємства (наприклад, розви-
ток або спад ринків, демографічні зміни і, отже, 
збільшення або зменшення потреб в стомато-
логічних послугах, технології). Використання 
SWOT-аналізу дозволить керівництву зосеред-
ити увагу на своїх сильних сторонах та на слаб-
ких сторонах конкурентів і виявити ключові чин-
ники подальшого успіху.

Проведення SWOT-аналізу у медичних закла-
дах доцільно проводити за такими етапами:

1 етап. Виокремлення сильних та слабких сто-
рін внутрішнього середовища медичного закладу 
(табл. 1), що передбачає визначення ключових 
параметрів підприємства, оцінку кожного пара-
метр з точки зору сильних або слабких сторін, 
ранжування виявлених сильних та слабких сторін.

2 етап. Оцінка можливостей та загроз зовніш-
нього середовища, що передбачає виокремлення 
суттєвих факторів зовнішнього середовища, що 
здійснюють вплив на функціонування та розвиток 
медичних закладів (табл. 2).

3 етап передбачає співставлення сильних 
і слабких сторін підприємства та можливостей 
і загроз ринку, для чого застосовується матриця 
SWOT-аналізу [10, с. 221], що надає можли-
вості визначити шляхи реалізації сильних сто-
рін внутрішнього середовища та використання 
можливостей зовнішнього середовища, а також 
послаблення загроз зовнішнього середовища та 
виправлення слабких сторін.

2) В області збутової політики і стратегії про-
понується інтенсифікувати використання системи 
ФОСТІСС (формування попиту і стимулювання 
збуту) і передбачається активна «маркетингова 
експансія» в:

– рекламній діяльності (рекламні буклети 
і листівки, використання реклами в пресі, радіо, на 
телебаченні і в Інтернет);

Таблиця 1
Загальні характеристики сильних і слабких сторін медичних закладів,  

що використовуються в SWOT-аналізі
Потенційні внутрішні переваги Потенційні внутрішні недоліки

-якість та унікальність конкурентних переваг;
-наявність стратегії;
-позиція на ринку, лідерство;
-відомість серед клієнтів;
-проведення політики лояльності;
-проведення маркетингових досліджень;
- можливості захисту від конкурентів;
-диференціація послуг;
-достатність фінансових ресурсів;
-ефективні технології, впровадження інновацій, творчий 
підхід до управління;
-високі показники рентабельності і прибутковості.

-відсутність якісних конкурентних переваг;
-недостатність фінансових ресурсів;
-низький рівень рентабельності і прибутковості;
-відсутність стратегії;
-нездатність протидіяти конкурентам;
-високі витрати, застаріле обладнання та технології;
-низький рівень впровадження інновацій;
-низькі темпи зростання;
-втрата репутації у споживачів;
-відсутність диференціації послуг;
-слабка репутація серед клієнтів, недостатня відомість;
-відсутність міцної позиції, щоб боротися із загрозами.
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– створення і регулювання неклієнтських 
комерційних зв’язків з посередниками, агентами;

– організації та участі в торгово-промислових 
ярмарках, спеціалізованих виставках;

– використання кредиту в різних більш гнучких 
формах, надання послуг в розстрочку і зі знижками;

– презентація послуг спеціально для потенцій-
них клієнтів.

3) В області контролю за дотриманням видат-
кової частини комплексного бюджету – від вирі-
шення завдань в цій області залежить ефектив-
ність фінансово-господарської діяльності клініки:

– оперативне проведення аналізу фактичних 
відхилень від планових значень (сум) зведеного 
бюджету (в тому числі проведення аналізу за від-
хиленнями функціональних бюджетів);

– заходи по ліквідації непродуктивних витрат 
і факторів, що сприяють подорожчанню, виявле-
них в ході аналізу;

– прискорення оформлення і надання керівни-
цтву клініки аналітичних матеріалів по виконанню 
зведених і функціональних бюджетів для більш 
оперативного корегування.

Загалом, фінансове планування клініки являє 
собою процес розробки системи фінансових пла-
нів і фінансових норм і нормативів щодо забезпе-
чення розвитку клініки необхідними фінансовими 
ресурсами. Воно полягає в розробці конкретних 
фінансових планів, що дозволяють визначити на 
майбутній плановий період все джерела фінан-
сування розвитку фірми, сформувати структуру її 
активів і капіталу на кінець планованого періоду. 
Для клініки фінансове планування включає роз-
робку внутрішньоорганізаційних документів: план 
по фінансовим результатам і розподілу прибутку; 
баланс доходів і витрат (бюджет клініки); плано-
вий агрегований баланс підприємства. Період 
розробки фінансових планів безпосередньо 
пов’язується з періодом стратегічного і техніко-
економічного планування, так як результати планів 
розвитку клініки є базою фінансового планування. 
Тому «горизонт» фінансового планування відпо-

відно визначається в межах 1–5 років з розбивкою 
першого року по кварталах.

План за фінансовими результатами і розпо-
ділом прибутку в клініці складається на основі 
інформації а) про планову виручку клініки від 
надання медичних послуг (без податкових плате-
жів); б) про витрати на виробництво і реалізацію 
послуг (враховуються управлінські і комерційні 
витрати); в) про планові позареалізаційні витрати 
і доходи; г) про ставки податкових платежів. Фінан-
совий результат визначає чистий прибуток клініки, 
що залишився в її розпорядженні і використову-
ється в цілях фінансування подальшої діяльності.

4) В області вдосконалення – планування 
потреби ресурсів тривалого користування:

– впровадження програми точного визначення 
складу необхідних вхідних ресурсів і їх обґрунтова-
ного угруповання за видами, функціям, способам 
закупівлі, термінів зберігання та іншими ознаками;

– заходи по встановленню обґрунтованих тер-
мінів закупівлі потрібних ресурсів;

– посилення вимог до вибору основних поста-
чальників за видами необхідних клініці ресурсів;

– корекція в угодах з постачальниками основних 
вимог надання послуг до якості вхідних ресурсів;

– більш детальний розрахунок потрібних 
ресурсів, розміру транспортних партій і числа 
поставок матеріалів і комплектуючих виробів.

– заходи по зниженню витрат на придбання, 
транспортування і зберігання матеріальних ресурсів.

Дані заходи пояснюються наступним: для вироб-
ництва будь-якого товару або послуги клініка пови-
нна своєчасно придбати у своїх постачальників 
необхідні економічні ресурси. Значить, в стратегіч-
ному плануванні для виживання і існування еконо-
мічного суб’єкта необхідно використовувати інфор-
мацію про подальші потреби економічних ресурсів.

Висновки з проведеного дослідження. У поліп-
шенні якості медичної допомоги зацікавлені всі: 
населення, уряд, органи місцевого самоврядування, 
керівники МОЗ, роботодавці та медичні працівники. 
Конкурентне середовище, при належній взаємодій 

Таблиця 2
Загальні зовнішні можливості та загрози для медичних закладів,  

що використовуються в SWOT-аналізі 
Потенційні зовнішні можливості Потенційні зовнішні загрози

-рівень розвитку економіки країни;
-соціально-політична стабільність;
-швидкі темпи зростання ринку;
-сприятливі законодавчі вимоги;
-низький рівень корупції та бюрократизації;
-доступ до нових ринків (сегментів);
-можливість залучення додаткових груп 
споживачів;
-вертикальна інтеграція.

-високий рівень інфляції;
-збільшення обсягів реалізації товарів-замінників; 
-можливість появи нових конкурентів, у тому числі іноземних;
-низькі темпи зростання ринку;
-недостатній рівень розвитку економіки країни, рецесія;
-заплутане та несприятливе законодавство;
-високий рівень корупції та бюрократизації;
-зміни у вподобаннях клієнтів;
-виникнення труднощів при укладанні договорів із 
постачальниками та споживачами;
- негативні демографічні зміни;
-негативна екологічна ситуація;
-соціально-політична нестабільність.
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всіх його елементів, створює гарне підґрунтя для 
зростання рівня надання медичної допомоги.

Стратегія організації, за логікою бізнесу, пови-
нна відповідати на найголовніші питання подаль-
шого функціонування організації. Пропоновані 
стратегічні заходи також дають обґрунтоване 
рішення всіх нижчеперелічених питань в об’ємі 
клініки, і ці заходи можна відносити на різні етапи 
стратегічного планування в закладі.

По-перше, після їх впровадження стає відомо, 
де в даний час знаходиться підприємство, тобто 
проводиться ситуаційний аналіз – оцінюється 
справжній стан закладу, його відносини з середо-
вищем і межі його можливого використання.

По-друге, чітко визначається вектор розвитку 
клініки (маркетинговий синтез) виходячи з уже 
визначеної раніше ситуації, що склалася в закладі, 
передбачуваних тенденцій його розвитку, можли-
востей і загроз з боку навколишнього середовища 
(конкуренція, споживачі, законодавчі акти).

По-третє, дається опис засобу досягнення 
поставлених цілей і приведення своїх внутрішньо-
клінічних можливостей у відповідність до ситуації 
на ринку.

У подальших дослідженнях слід вивчити мож-
ливість запровадження описаних елементів стра-
тегічного менеджменту як у підготовку менедже-
рів СОЗ, так і у клінічну практику, а також оцінити 
вплив цієї методології на стан розвитку стратегіч-
ного менеджменту в медичних закладах України.
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У статті розглянуто документацію сис-
теми управління, націленої на якість продук-
ції на підприємстві індустрії моди. Запропо-
новано до використання термін «система 
управління, націлена на якість продукції». 
Документація системи управління, націленої 
на якість, є важливим елементом системи 
управління, оскільки забезпечує комунікації 
в системі та передачу інформації. Запропо-
новано підходи до формування інформаційної 
бази даних системи управління, націленої на 
якість продукції. Документація є зовнішньою 
та внутрішньою. Під час розроблення й 
оновлення задокументованої інформації під-
приємство повинно забезпечувати належні 
ідентифікацію та опис, формат і носії, 
аналіз та схвалення з погляду придатності 
та адекватності. Документація повинна 
бути доступною для всіх співробітників 
у комп’ютерній мережі підприємства. Сьо-
годні на підприємстві індустрії моди доцільно 
мати систему повної інформатизації та 
електронного документообігу.
Ключові слова: система управління, наці-
лена на якість продукції, міжнародний стан-
дарт ISO 9001:2015, індустрія моди, доку-
ментація, задокументована інформація.

В статье рассмотрена документация 
системы управления, нацеленной на каче-

ство продукции на предприятии индустрии 
моды. Предложен к использованию термин 
«система управления, нацеленная на каче-
ство продукции». Документация системы 
управления, нацеленной на качество про-
дукции, является важным элементом 
системы управления, так как обеспечи-
вает коммуникации в системе и передачу 
информации. Предложены подходы к фор-
мированию информационной базы данных 
системы управления, нацеленной на каче-
ство продукции на предприятии индустрии 
моды. Документация может бать внешней 
и внутренней. При разработке и обновле-
нии документированной информации пред-
приятие должно обеспечивать надлежа-
щие идентификацию и описание, формат 
и носители, анализ и одобрение с точки 
зрения пригодности и адекватности. Доку-
ментация должна быть доступной для всех 
сотрудников в компьютерной сети пред-
приятия. Сегодня на предприятии инду-
стрии моды целесообразно иметь систему 
полной информатизации и электронного 
документооборота.
Ключевые слова: система управления, 
нацеленная на качество продукции, между-
народный стандарт ISO 9001: 2015, инду-
стрия моды, документация, задокументи-
рованная информация.

In the context of European integration, to win the competition the enterprises of the fashion industry need to raise level of products quality and lower prices 
for them, in order for the consumer to give preference to their products. Therefore, the issues of development, implementation and improvement of advanced 
control systems at enterprises of fashion industry are particular relevance. Particularly important are the documentation of the quality management system. 
There can be only one management system at the enterprise that can be targeted at different areas, including product quality, so it is proposed to use the 
term "product quality management system aimed on the product quality of the fashion industry enterprise". The quality management system covers all the 
processes that take place on fashion industry enterprise, on which the quality of the products depends. The documentation of the quality management system 
aimed on quality, is an important element of the management system as it provides communication in the system and information transfer. Approaches to 
formation of management system information base aimed at product quality are proposed. Documentation is external and internal. In order to effectively man-
age the internal documentation of the enterprise, it is advisable to group the following levels: quality guidelines, procedures and techniques of the enterprise, 
working and job descriptions, other documentation. When designing and updating documented information, a fashion business must ensure proper identi-
fication and description, format and media, analysis and approval in terms of suitability and adequacy. The documented information required by the quality 
management system must be monitored to ensure its availability and suitability for use, its adequate protection against loss of confidentiality, misuse or integ-
rity. Documented external source information, which organization deems necessary for the design and operation of a quality management system, needs to 
be identified and monitored. The quality management system documentation must be accessible to all employees of the enterprise computer network. Today 
it is advisable to have a system of complete information and electronic document management at the enterprise of the fashion industry.
Key words: quality management system aimed on product quality, international standard ISO 9001: 2015, fashion industry, documentation, documented 
information.

ДОКУМЕНТАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ,  
НАЦІЛЕНОЇ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ІНДУСТРІЇ МОДИ
DOCUMENTATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM  
OF THE FASHION INDUSTRY

Постановка проблеми. Зі вступом України до 
Європейського Союзу відбувається посилення кон-
куренції на вітчизняному та закордонному ринках 
товарів та послуг. Для перемоги у конкурентній 
боротьбі підприємствам індустрії моди необхідно 
підвищувати рівень якості та знижувати ціни на про-
дукцію, щоб споживач надавав перевагу їхній про-
дукції. Для цього на підприємствах розробляються, 
впроваджуються та сертифікуються передові сис-
теми управління, які відповідають вимогам міжна-
родних стандартів. В умовах євроінтеграції питання 
розроблення й удосконалення на підприємствах 
індустрії моди прогресивних систем управління 
набувають особливої актуальності та важливості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управ-
лінням якістю на підприємствах займалися зару-
біжні та вітчизняні вчені: А. Ваймерскирх, Л.М. Віткін, 
Т.В. Ганькевич, В.А. Лапідус, Д.П. Лойко, О.І. Момот, 
К. Рамперсад, Н.Г. Салухіна, Г.А. Саранча, М.З. Світ-
кін, О.М. Язвінська та ін. Загальні теоретичні та 
методичні підходи до стандартизації, сертифікації, 
управління якістю сформовано у працях [2-4; 11; 12]. 
Висвітленню питань конкурентоспроможності при-
свячено роботи [1; 5; 8; 10]. Однак створення на 
підприємствах індустрії моди прогресивних систем 
управління та їхніх складових елементів, зокрема 
документації, залишається невирішеною теоретич-
ною та практичною проблемою.
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Постановка завдання. Метою дослідження 
є розроблення методологічних підходів до ство-
рення й удосконалення документації системи 
управління, націленої на якість продукції на під-
приємстві індустрії моди.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
1 січня 2016 р. набрала чинності Поглиблена та 
всеосяжна зона вільної торгівлі між Україною та 
Європейським Союзом, яка відкриває україн-
ським виробникам безпрецедентні можливості 
доступу до багатомільйонного внутрішнього ринку 
ЄС. До Європейського Союзу входять 28 держав-
членів. Ринок ЄС – це один із найбільших ринків 
у світі, майже у сто разів більший за український. 
Цей ринок має 500 млн. споживачів, середньоріч-
ний дохід кожного з яких становить 39 тис дол. США. 
Щоб максимально скористатися цими можливос-
тями, вітчизняна економіка має відносно небагато 
часу для адаптації до європейських правил, а біз-
нес – до висококонкурентного європейського ринку 
та вибагливих смаків європейських споживачів [9].

У таких умовах у вітчизняних підприємств 
виникла необхідність забезпечення високого рівня 
якості продукції, що виробляється, та послуг, що 
надаються. Особливо це стосується підприємств 
сфери моди, які мають потенційні можливості для 
того, щоб працювати на європейському ринку не 
тільки за давальницькими схемами. Для цього 
на підприємствах індустрії моди України потрібно 
інтенсивніше запроваджувати прогресивні сис-
теми управління, які відповідають вимогам між-
народних стандартів, дія яких поширюється на 
управлінську діяльність, у тому числі на менедж-
мент якості, екологічний менеджмент, питання 
професійної безпеки і здоров’я, системи соціаль-
ної відповідальності та ін. Їх називають MSS 
(Management System Standarts) – стандарти на 
цільові системи управління. Сьогодні у практич-
ній діяльності використовується термін «цільова 
система управління», зокрема «цільова система 
управління якістю», «цільова система екологічного 
управління», «цільова система охорони здоров’я 
та безпеки персоналу», «цільова система соціаль-
ної відповідальності бізнесу», які відповідають 
вимогам міжнародних стандартів. Але на підпри-
ємстві може бути лише одна загальна система 
управління. Спрямовувати, націлювати її можна 
в різні сфери: на якість продукції, що виробля-
ється, та послуг, що надаються; на захист навко-
лишнього природнього середовища; на охорону 
здоров’я та безпеку персоналу на робочому 
місці; на соціальну відповідальність бізнесу і т. д. 
У даному дослідженні використано термін «сис-
тема управління, націлена на якість продукції, 
яка відповідає вимогам міжнародного стандарту 
ISO 9001:2015».

Як наголошено у працях [11; 12], особливо 
важливими є питання розроблення документації 

системи управління, націленої на якість, та підтри-
мання її в актуальному стані. Розмір документації 
системи управління, націленої на якість, різний 
для різних організацій і залежить від розміру орга-
нізації і виду її діяльності, складності процесів, їх 
взаємодії, компетентності персоналу та ін. Під-
приємства індустрії моди в переважній більшості 
невеликі та середні, тому розміри документації не 
дуже великі.

Вивчення досвіду провідних підприємств 
індустрії моди, зокрема Чернігівської взуттє-
вої фабрики «Берегиня», Запорізької взуттєвої 
фабрики «Міда», швейної фабрики ВП «ТК-Стиль», 
дало змогу визнати, що характер документів і міра 
документування системи управління, націленої на 
якість, повинні відповідати контрактним та законо-
давчим вимогам, очікуванням споживачів, а також 
влаштовувати саме підприємство індустрії моди.

Стандарт ISO 9001:2015 забезпечує гнучкість 
у підході до розроблення документації системи 
управління, націленої на якість, за рахунок мініміза-
ції обсягу документації, необхідної для демонстра-
ції результативності планування, функціонування 
й управління процесами, а також упровадження 
і постійного поліпшення результативності системи 
управління, націленої на якість. Стандарт завжди 
вимагав «документованої системи управління, 
націленої на якість», а не «системи документів».

У джерелі [11] зазначено, що основними цілями 
документування системи управління, націленої на 
якість, на підприємстві сфери моди є:

• Забезпечення комунікації, як інструмента 
передачі інформації. Тип і обсяг поширення доку-
ментації залежать від продукції, що випускається, 
і процесів організації, міри формалізації систем 
комунікації й рівня досвіду організації, а також 
рівня її корпоративної культури.

• Обмін знаннями за рахунок поширення і збе-
реження досвіду, що мається в організації.

• Забезпечення доказів відповідності системи 
управління, націленої на якість, за рахунок наяв-
ності свідчень здійсненої діяльності.

Задокументована інформація – інформація, 
яку організація має контролювати та підтримувати 
в актуальному стані, та носій, на якому вона міс-
титься [6]. Термін «задокументована інформація» 
використовується в ISO 9001:2015 і заміняє тер-
міни «документ» та «запис», які використовува-
лися у попередній версії цього стандарту [7].

Система управління, націлена на якість продук-
ції, повинна охоплювати задокументовану інфор-
мацію, яку потребує стандарт ISO 9001:2015 і яку 
підприємство вважає необхідною для функціону-
вання системи управління.

Документація повинна бути ретельно розроб-
лена, щоб гарантувати простоту, ясність та ефек-
тивність управління. Вона повинна бути доступною 
у комп’ютерній мережі підприємства і розміщуватися 
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так, щоб гарантувати всім співробітникам вільний 
доступ до неї. Обов’язковим є внесення змін до 
задокументованої інформації. Для ефективного 
управління внутрішню документацію підприємства 
доцільно групувати за такими рівнями:

– настанови з якості, які включають політику 
і цілі підприємства з якості;

– процедури і методики підприємства;
– робочі та посадові інструкції;
– інша документація.
Під час розроблення, оновлення та вдоскона-

лення задокументованої інформації підприємство 
сфери моди повинно забезпечувати належні іден-
тифікацію й опис, формат і носії, аналізування та 
схвалення з погляду придатності та адекватності. 
Задокументовану інформацію, яку потребує сис-
тема управління, націлена на якість, необхідно 
контролювати для забезпечення її наявності та 
придатності до використання, її захищеності від 
утрати конфіденційності, неналежного викорис-
тання чи втрати цілісності.

Окрім внутрішніх документів, у системі управ-
ління, націленої на якість, повинні використовува-
тися також документи зовнішнього походження, до 
яких належать міжнародні і державні стандарти, 
закони України, постанови уряду, накази, розпоряд-
ження держадміністрації та ін. Задокументовану 
інформацію зовнішнього походження, яку організа-
ція вважає необхідною для планування та функціо-
нування системи управління, націленої на якість, 
потрібно ідентифікувати і контролювати. Задокумен-
товану інформацію, яку зберігають як доказ відповід-
ності, потрібно захищати від ненавмисного змінення.

Вищенаведене дало змогу запропонувати під-
ходи до формування інформаційної бази даних 
системи управління, націленої на якість продукції 
на підприємстві індустрії моди (рис. 1). Усю інфор-
мацію, яку необхідно внести до інформаційної бази 
даних, можна умовно розділити на стандартну та 
специфічну. Стандартна інформація – та, що отри-
мана з офіційних документів, нормативних актів та 
стандартів усіх рівнів. До специфічної віднесемо 

дані ринкового дослідження та внутрішньої звітності 
підприємства. Збip iнфоpмацiї має бути системним.

Інфоpмацiйне забезпечення системи управ-
ління, націленої на якість, – це постiйно дiюча 
система взаємозв’язкiв людей, обладнання та 
методичних пpийомiв збоpу, класифікації, аналізу, 
оцінки, видачi своєчасної та точної iнфоpмацiї для 
упpавлiння якістю на підприємстві.

Збip pинкової iнфоpмацiї є специфiчним 
самостiйним етапом упpавлiння, оскiльки iснує необ-
хідність фоpмування баз стpатегiчних даних пpо 
кон’юнктуpу pинку та конкуpентiв. Iнфоpмацiю пpо 
конкуpентiв доцiльно pоздiлити на двi пiдсистеми: 
пiдсистему вивчення та контpолю загального 
пpофiлю конкуpентiв та пiдсистему pозвiдувальної 
iнфоpмацiї для отpимання вiдповiдей на конкретнi 
запити пpо їхню дiяльнiсть та наміри.

Хоча збіp pинкової iнфоpмацiї на пiдпpиємствi 
сфери моди здійснюють вiддiл маpкетингу та iнфоpма-
цiйна служба, рекомендується також залучення до 
цього пpоцесу всiх пpацюючих шляхом стимулю-
вання роботи з надання ними pинкової iнфоpмацiї.

Для обробки інформації на підприємствах 
сфери моди використовуються Інтернет, локальні 
й глобальні комп’ютерні мережі, технологічні про-
цесорні системи та ін. Програмне забезпечення 
інформаційних мереж умовно представляється 
такими групами: для окремих підрозділів і про-
цесів, для управління підприємством, системи 
документообігу, бази даних і архівів. Програмне 
забезпечення може бути універсальне або вузь-
коспеціалізоване. Серед програмних пакетів най-
більш відомими є широкий спектр програм фірми 
1С. Найбільш популярні програмні продукти для 
інформаційного забезпечення відділу кадрів, бух-
галтерії, складського господарства та ін.

Сьогодні на підприємстві індустрії моди 
доцільно мати систему повної інформатизації та 
електронного документообігу. Такі системи відріз-
няються високою вартістю, але значно збільшують 
продуктивність, ефективність і якість процесів 
управління на підприємствах.

 

Інформаційна база даних системи 
управління, націленої на якість

Зовнішнє 
середовище

Дані ринкового 
дослідження  

Дані внутрі-
шньої звітності 

Вироб-
ництво

Дослідження якості

Дані нормативних 
актів, стандартів

Рис. 1. Інформаційна база даних системи управління, націленої на якість продукції
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Висновки з проведеного дослідження. У про-
веденому дослідженні запропоновано до викорис-
тання термін «система управління, націлена на 
якість продукції». Документація системи управ-
ління, націленої на якість, є важливим елементом 
системи управління, оскільки забезпечує комуні-
кації в системі та передачу інформації. Документа-
ція є зовнішньою та внутрішньою. Запропоновано 
підходи до формування інформаційної бази даних 
системи управління, націленої на якість продукції 
на підприємстві індустрії моди.

БІБЛІОГРАФИЧНИЙ СПИСОК:
1. Бондаренко С.М. Задоволеність спожива-

чів як основа успіху у бізнесі. Економіст. 2004. 
№ 12. С. 35–37.

2. Бондаренко С.М. Корпоративна соціальна від-
повідальність у концепції загального управління якістю 
на підприємствах легкої промисловості України. Еко-
номічний простір. 2016. № 105. С. 154–163.

3. Бондаренко С.М., Копа А.В. Управління якістю, 
стандартизація та сертифікація лісів в Україні. Еко-
номіка та суспільство. 2017. № 12. С. 185–192.

4. Вайсман В.О., Величко В.О., Гогунський 
В.Д. Система стандартів підприємства для управ-
ління знаннями в проєктно-керованій організації. 
Праці Одеського політехнічного університету. 
2011. № 1. С. 256–261. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Popu_2011_1_50 (дата звернення: 04.10.2019).

5. Гончаров Ю.В., Бондаренко С.М. Наноінду-
стрія як засіб підвищення якості життя людей та кон-
курентоспроможності національної економіки. Еко-
номіст. 2010. № 3. С. 26–30.

6. ДСТУ ISO 9000:2015. Системи управління 
якістю. Основні положення та словник термінів. 
(ISO 9000:2015 IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 45 с.

7. ДСТУ ISO 9001:2015. Системи управ-
ління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2015 IDT). Київ : 
ДП «УкрНДНЦ», 2016. 21 с.

8. Касич А.О., Глущенко Д.О. Теоретичні та 
практичні аспекти управління конкурентоспромож-
ністю підприємства. Економіка та держава. 2016. 
№ 11. С. 65–70. 

9. Мирошніченко О.А., Неліна М.Г., Феленюк О.В., 
Експорт одягу до Європейського Союзу. Гід для 
українських підприємців. Київ : ФОП Клименко Ю.Я., 
2017. 116 с.

10. Федоряк Р.М., Тимченко О.П. Економіко-мате-
матичне моделювання оцінювання конкурентоспро-
можності підприємства в умовах економічної кризи. 
Формування ринкових відносин в Україні. 2015. 
№ 12(175). С. 133–137.

11. Ягодзинский В.А., Кабаков Ю.Б. Системы 
управления качеством и внутренний аудит. Киев, 
2009. 201 с.

12. Основные методы менеджмента организаций / 
В.А. Ягодзинский и др. Киев, 2010. 243 с.

REFERENCES:
1. Bondarenko S.M. (2004) Zadovolenistj spozhy-

vachiv jak osnova uspikhu u biznesi [Consumer satis-

faction as a basis for business success]. Ekonomist, 
no. 12, pp. 35–37.

2. Bondarenko S.M. (2016) Korporatyvna socialjna 
vidpovidaljnistj u koncepciji zaghaljnogho upravlinnja 
jakistju na pidpryjemstvakh leghkoji promyslovosti Ukra-
jiny [Corporate social responsibility in the concept of 
general quality management at light industry enterprises 
of Ukraine]. Ekonomichnyj prostir, no. 105, pp. 154–163.

3. Bondarenko S.M., Kopa A.V. (2017) Upravlinnja 
jakistju, standartyzacija ta sertyfikacija lisiv v Ukrajini 
[Quality management, standardization and certification 
of forests in Ukraine]. Ekonomika ta suspiljstvo, no. 12, 
pp. 185–192.

4. Vajsman V.O., Velychko V.O., Ghoghunsjkyj V.D. 
(2011) Systema standartiv pidpryjemstva dlja upravlinnja 
znannjamy v proektno-kerovanij orghanizaci [The sys-
tem of enterprise standards for knowledge management 
in a project-managed organization]. Praci Odesjkogho 
politekhnichnogho universytetu, no 1. pp. 256–261. 
Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Popu_2011_1_50 
(accessed 04 October 2019).

5. Ghoncharov Ju.V., Bondarenko S.M. (2010) 
Nanoindustrija jak zasib pidvyshhennja jakosti zhyttja 
ljudej ta konkurentospromozhnosti nacionaljnoji eko-
nomiky [Nanoindustry as a means of improving the 
quality of life of people and the competitiveness of the 
national economy]. Ekonomist, no. 3, pp. 26–30.

6. DP «UkrNDNC» (2016) DSTU ISO 9000:2015 
Systemy upravlinnja jakistju. Osnovni polozhennja ta 
slovnyk terminiv. (ISO 9000:2015 IDT) [DSTU ISO 9000: 
2015. Quality management systems. Basic terms and 
glossary. (ISO 9000: 2015 IDT)], Kyjiv : DP «UkrNDNC». 

7. DP «UkrNDNC» (2016) DSTU ISO 9001:2015 
Systemy upravlinnja jakistju. Vymoghy. (ISO 9001:2015 
IDT) [DSTU ISO 9001: 2015. Quality management sys-
tems. Requirements. (ISO 9001: 2015 IDT)], Kyjiv : 
DP «UkrNDNC».

8. Kasych A.O., Hlushchenko D.O. (2016) Teo-
retychni ta praktychni aspekty upravlinnia konkurento-
spromozhnistiu pidpryiemstva [Theoretical and practical 
aspects of enterprise competitiveness management]. 
Ekonomika ta derzhava, no. 11, pp. 65–70.

9. Myroshnichenko O.A., Nelina M.Gh., Felen-
juk O.V. (2017) Eksport odjaghu do Jevropejsjkogho 
Sojuzu. Ghid dlja ukrajinsjkykh pidpryjemciv [Export 
of clothing to the European Union. A guide for Ukrai-
nian entrepreneurs]. Kiyv : FOP Klymenko Ju.Ja.  
(in Ukrainian)

10. Fedoryak R.M., Tymchenko O.P. (2015) Eko-
nomiko-matematychne modelyuvannya ocinyuvannya 
konkurentospromozhnosti pidpryyemstva v umovah 
ekonomichnoyi kryzy [Economic and mathematical mod-
eling of enterprise competitiveness assessment in the 
conditions of economic crisis]. Formuvannya rynkovyh 
vidnosyn v Ukrayini, no. 12(175), pp. 133–137.

11. Yagodzinskiy V.A., Kabakov Yu.B. (2009) 
Sistemy upravleniya kachestvom i vnutrenniy audit 
[Quality Management Systems and Internal Audit]. Kiyv.  
(in Ukrainian)

12. Yagodzinskiy V.A., Gaevskiy O.A., Lubnina T.V., 
Zorova Zh.V. (2010) Osnovnye metody menedzhmenta 
organizatsiy [The main methods of organization mana-
gement]. Kiev. (in Ukrainian)



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

122 Випуск 47-1. 2019

УДК 005.7: 005.95/.96

DOI: https://doi.org/10.32843/bses.47-22

Василига С.М.
аспірант кафедри менеджменту, 
публічного управління 
та адміністрування 
Державний університет інфраструктури 
та технологій

Vasylyha Serhii 
State University of Infrastructure 
and Technology

За сучасних умов жорсткої конкуренції та 
суттєвого податкового тиску чимало під-
приємств для мінімізації ризиків своєї діяль-
ності, збільшення рівня конкурентоспро-
можності та з інших причин створюють 
об’єднання або ж включаються до складу вже 
існуючих об’єднань. Чинним законодавством 
України передбачено такі види об’єднань, як 
асоціації, корпорації, консорціуми, концерни 
та інші об’єднання підприємств, передба-
чені законом, а також холдингові об’єднання 
як особливий вид об’єднання. Саме про хол-
дингові компанії і йдеться у статті. Розгля-
нуто основні підходи до визначення категорії 
«стратегічне управління». Наведено вис-
новки зарубіжних науковців щодо поняття 
стратегічного управління. Систематизо-
вано та розкрито етапи формування меха-
нізму стратегічного управління. Визначено 
поняття холдингових компаній відповідно 
до законодавства України, а також показано 
особливості стратегічного управління хол-
динговими компаніями.
Ключові слова: стратегічне управління, 
стратегія, холдингові компанії, механізм 
стратегічного управління.

В современных условиях жесткой конку-
ренции и существенного налогового давле-

ния многие предприятия для минимизации 
рисков своей деятельности, повышения 
уровня конкурентоспособности и по дру-
гим причинам создают объединения или 
включаются в состав уже существую-
щих объединений. Действующим законо-
дательством Украины предусмотрены 
такие виды объединений, как ассоциации, 
корпорации, консорциумы, концерны и дру-
гие объединения предприятий, предусмо-
тренные законом, а также холдинговые 
объединения как особый вид объединения. 
Именно о холдинговых компаниях и идет 
речь в статье. Рассмотрены основные 
подходы к определению категории «стра-
тегическое управление». Приведены 
выводы зарубежных ученых относительно 
понятия стратегического управления. 
Систематизированы и раскрыты этапы 
формирования механизма стратегиче-
ского управления. Определено понятие 
холдинговых компаний в соответствии 
с законодательством Украины, а также 
показаны особенности стратегического 
управления холдинговыми компаниями.
Ключевые слова: стратегическое управ-
ление, стратегия, холдинговые компании, 
механизм стратегического управления.

Under the current conditions of fierce competition and significant tax pressure, many companies create mergers or join existing companies – holding 
companies, in order to minimize the risks of their operations, increase their competitiveness and for other reasons. The current legislation of Ukraine 
provides for such types of associations as associations, corporations, consortia, concerns and other business associations, as provided by law, as well 
as holding associations as a special type of association. It is the holding companies that are mentioned in the article. Every business entity, as well as 
their business entities, conducts their business in order to achieve a primary goal and / or mission that is practically impossible without the use of at 
least shortterm strategic planning. Like any commercial (rarely – forprofit) structure, holding companies have their controls. The concept of strategic 
management of an ordinary enterprise has now been thoroughly explored. In contrast, the strategic management of holding companies has received 
relatively little attention, which is at least unfair, given their role in the economy of the country and each of the enterprises. In the context of globalization 
and, consequently, high competition from international manufacturers, many holding companies have faced problems of slowing growth, lower profit-
ability, and loss of market share. Addressing these challenges requires developing new behavioral strategies in the face of changing circumstances. In 
this regard, strategic management is now one of the key mechanisms contributing to the efficiency and competitiveness of holding companies. However, 
it is important not only to have a strategy, but also to implement it consistently. This fact necessitates the study and reflection of existing approaches to 
defining the concept of "strategic management". The main approaches to the definition of the category "strategic management" are considered in the 
article. The conclusions of foreign scientists on the concept of strategic management are given. The stages of formation of the strategic management 
mechanism are systematized and revealed. The concept of holding companies is defined in accordance with the legislation of Ukraine, and features of 
strategic management of holding companies are shown.
Key words: strategic management, strategy, holding companies, mechanism of strategic management.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГОВИМИ КОМПАНІЯМИ
STRATEGIC MANAGEMENT OF HOLDING COMPANIES

Постановка проблеми. В умовах глобаліза-
ції і, відповідно, високої конкуренції з боку міжна-
родних виробників багато холдингових компаній 
зіткнулися з проблемами уповільнення зростання, 
зниження рівня рентабельності, втратою ринкової 
частки. Вирішення цих проблем вимагає виро-
блення нових стратегій поведінки в умовах, що 
змінилися. У зв’язку із цим стратегічне управління 
стає одним із ключових механізмів, що сприяють 
підвищенню ефективності й конкурентоспромож-
ності холдингових компаній. Однак важливо не 
тільки мати стратегію, а й послідовно її реалі-
зовувати. Ця обставина викликає необхідність 
вивчення й осмислення наявних підходів до визна-
чення поняття «стратегічне управління».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання стратегічного управління досліджу-

вали такі науковці, як І. Ансофф, В.Н. Родіо-
нова, О.С. Віханський, В.Р. Веснін, М.І. Круглова, 
Н.Ю. Круглова, Г.Б. Клейнер, А.Л. Гапоненко, 
В.С. Катькало та ін. Утім, погляди науковців на 
поняття стратегічного управління дещо різняться. 
Крім того, у працях науковців приділено значну 
увагу загальному поняттю стратегічного управ-
ління, але не визначено детально способи страте-
гічного управління господарськими товариствами, 
зокрема холдинговими компаніями.

Постановка завдання. Мета статті – проаналі-
зувати поняття та методи стратегічного управління 
підприємством, визначити поняття холдингової 
компанії, а також визначити особливості стратегіч-
ного управління холдинговими компаніями.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
І. Ансофф у книзі «Корпоративна стратегія» 
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стратегічне управління трактує як «методику 
пізнання, початком якої є стратегічний діагноз, 
продовженням – шлях до додаткових заходів, 
а кульмінацією – нові продукти, нові ринки і техно-
логії, а також нові можливості [4, с. 20]. В.Н. Роді-
онова стратегічне управління розуміє як «процес 
розроблення, прийняття і реалізації стратегічних 
рішень, центральною ланкою якого є стратегічний 
вибір, заснований на зіставленні власного ресурс-
ного потенціалу підприємства з можливостями 
і загрозами зовнішнього оточення» [5, с. 3].

О.С. Віханський уважає, що «стратегічне 
управління можна визначити як управління орга-
нізацією, яке спирається на людський потенціал 
як основу організації, орієнтує виробничу діяль-
ність на запити споживачів, гнучко реагує і здій-
снює своєчасні зміни в організації, що відповіда-
ють виклику з боку оточення і дають змогу досягти 
конкурентних переваг, вижити і досягти своїх цілей 
у довгостроковій перспективі [6, с. 18–20].

Стратегічне управління, згідно з визначенням 
В.Р. Весніна, являє собою діяльність із розроб-
лення та реалізації стратегії в масштабі реального 
часу. До основних завдань, які вирішує стратегічне 
управління, він відносить:

– подолання кризового стану фірми, викликаного 
розбіжністю її можливостей і вимог середовища;

– заняття лідируючого положення на ринку 
(в галузі) в перспективі;

– забезпечення життєздатності в будь-якій 
найнесподіванішій ситуації;

– створення умов довгострокового розвитку 
з урахуванням зовнішніх і внутрішніх можливос-
тей [7, с. 8-9].

На думку М.І. Круглова та Н.Ю. Круглової, «стра-
тегічне управління покликане розширити горизонти 
передбачення, посилити далекозорість і тим самим 
створити можливість своєчасної реакції підпри-
ємства на ті зміни, які відбуваються у зовнішньому 
середовищі: на ринках товарів і технологій, у нау-
ково-технічній, економічній, соціальній та політич-
ній сферах [8, с. 7]. Згідно з визначенням Г.Б. Клей-
нера, «стратегічне управління – це система поглядів 
і рекомендацій з управління підприємством на базі 
процесів формування, реалізації і зміни страте-
гії підприємства з метою досягнення його діло-
вого успіху» [9, с. 273]. Схожу думку висловлює й 
А.Л. Гапоненко, визначаючи процес стратегічного 
управління як логічний, систематичний підхід для 
усвідомлення головних рішень в організації [10, с. 7]. 
В.С. Катькало у роботі «Еволюція теорії стратегіч-
ного управління» під стратегічним управлінням розу-
міє «проактивний стиль управління, заснований на 
баченні майбутнього образу фірми і на її динамічних 
організаційних здібностях до оновлення з ураху-
ванням змін зовнішнього середовища, своєї бізнес-
моделі, що забезпечує привласнення недоступних 
конкурентних економічних вигід (рент)» [11, с. 61].

Незважаючи на відмінності у визначеннях кате-
горії «стратегічне управління», дослідники дотри-
муються єдиної думки в тому, що трактують страте-
гічне управління як процес розроблення і реалізації 
стратегії, заснований на зіставленні зовнішнього 
оточення й організації. Під стратегічним управлін-
ням розуміється процес установлення відповідності 
здібностей компанії можливостям зовнішнього 
середовища, заснований на розробленні ефектив-
ного механізму стратегічного управління.

Аналіз наукової літератури [5, с. 13; 3, с. 23–25; 
4, с. 9–10; 9, с. 23–24] дав змогу систематизувати 
етапи реалізації механізму стратегічного управління:

– аналіз середовища;
– визначення місії і цілей організації;
– формування і вибір стратегії;
– реалізація стратегії;
– стратегічний контроль.
Аналіз середовища вважається початковим 

етапом стратегічного управління, оскільки він 
забезпечує базу для формулювання місії, цілей 
і вироблення стратегій поведінки організації. Ана-
ліз середовища дає змогу визначити сильні й 
слабкі сторони організації і виявити можливості 
і загрози зовнішнього середовища [6, с. 23].

На другому етапі визначаються місія і цілі орга-
нізації, на підставі яких стає зрозумілим, навіщо 
існує організація і до чого вона прагне.

Наступним (третім) етапом стратегічного управ-
ління є формулювання стратегій, розгляд альтер-
натив і остаточний вибір стратегії [7, с. 9].

На четвертому етапі відбувається реалізація 
вибраної стратегії. А.Л. Гапоненко вважає: «Реа-
лізація стратегії припускає, що організація вста-
новлює тактичні цілі, мотивує працівників і роз-
поділяє ресурси так, щоб можна було досягнути 
стратегічної мети. При цьому формується, розви-
вається і підтримується корпоративна культура, 
яка сприяє реалізації стратегії. Також створю-
ється певна організаційна структура управління, 
розподіляються маркетингові зусилля, готуються 
бюджети, розвивається відповідна інформаційна 
система, а також установлюється відповідна сис-
тема оплати праці» [10, с. 9].

П’ятий етап передбачає оцінку і контроль вико-
нання стратегії за допомогою розробленої сис-
теми показників.

Щодо поняття холдингової компанії, то це 
не може бути предметом суперечок науковців, 
оскільки таке поняття в Україні визначено на 
законодавчому рівні. Так, Господарський кодекс 
України [1], закони України «Про холдингові ком-
панії» [3] та «Про акціонерні товариства» [2] дають 
такі визначення (рис. 1).

Таким чином, ураховуючи всі визначення 
в законодавстві України, холдингова компанія – 
це об’єднання двох і більше юридичних осіб, 
пов’язаних між собою відносинами економічної 
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та/або організаційної залежності у формі участі 
в статутному капіталі та/або управлінні, що утво-
рене на договірних засадах відповідно до зако-
нодавства України, статутний капітал якого сфор-
мований із вкладів засновників та поділений на 
акції та які несуть субсидіарну відповідальність за 
зобов’язання всіх учасників холдингової компанії. 
Органом управління такої компанії є загальні збори.

Слід зазначити, що процес формування меха-
нізму стратегічного управління холдингової ком-
панії потребує врахування особливостей хол-
дингової форми організації, а саме: наявності 
у підприємств-учасників у складі холдингового 
товариства відповідної освіти; можливості нада-
вати суттєвий вплив на діяльність дочірніх і залеж-
них товариств; наявності диверсифікованих видів 
бізнесу і різноманіття форм економічної взаємодії 
всередині холдингу; існування різних економічних 
інтересів підприємств-учасників та ін. [13, с. 14]. 
Так, для холдингової форми організації бізнесу, 
по-перше, стратегія повинна визначатися центра-
лізовано для всіх учасників із боку керуючої ком-
панії на противагу ринковому підходу, коли кожен 
учасник відокремлено розробляє стратегію, вра-
ховуючи власні інтереси. Такий підхід забезпечує 
збалансований розвиток усіх учасників холдинго-
вої компанії. По-друге, реалізація етапів механізму 
стратегічного управління повинна забезпечува-
тися зусиллями як керуючої компанії, так і підпри-
ємств – учасників холдингової компанії відповідно 
до рівня їхніх повноважень. По-третє, керуюча 
компанія покликана розробити цільові орієнтири, 
розставити пріоритети в розподілі реінвести-
цій, забезпечити ресурсний потенціал холдингу, 
а також розробити механізм економічної взаємодії 
і збалансовані індикатори для різних етапів роз-

витку для підприємств-учасників. По-четверте, 
підприємства-учасники, своєю чергою, повинні 
здійснювати виконання планових завдань і забез-
печити реалізацію ефективної економічної діяль-
ності по всьому виробничому ланцюжку.

Таким чином, облік вищевикладених особ-
ливостей стратегічного управління дасть змогу 
в кінцевому підсумку створити передумови для 
ефективного розвитку та забезпечення конкурен-
тоспроможності холдингових компаній.

Висновки з проведеного дослідження. Хол-
дингова компанія – це об’єднання суб’єктів господа-
рювання з метою досягнення спільної мети. Досяг-
нення такої мети має здійснюватися організовано. 
Кінцева мета (або ж місія) холдингової компанії має 
розглядатися та затверджуватися на загальних збо-
рах компанії. Враховуючи, що цілі, які ставлять перед 
собою холдингові компанії, є занадто великими для 
кожного окремого суб’єкта господарювання, необ-
хідно розділити її на елементи, відповідальність за 
які має нести кожен з учасників холдингової компа-
нії. При цьому необхідно, щоб кожен з учасників хол-
дингової компанії, погоджуючись із кінцевою метою 
та усвідомлюючи її важливість, на її основі розро-
бляв власну стратегію управління підприємством, 
визначав завдання, необхідні для її досягнення, та 
доводив до відповідних менеджерів підприємства 
та/або відповідних виконавців, а також забезпечу-
вав постійний контроль над належним виконанням 
поставлених завдань.

Таким чином, стратегія управління холдинго-
вою компанією – це складна ієрархічна структура, 
яка залежить, передусім, від кожного працівника 
учасників холдингової компанії. Субсидіарна відпо-
відальність учасників дає змогу зменшити ризики 
для кожного окремого суб’єкта господарювання, 

Рис. 1. Законодавче визначення поняття холдингової компанії

Джерело: сформовано автором
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що зменшує ризики від прийняття рішень, але, 
своєю чергою, учасники мають усвідомлювати 
важливість досягнення кінцевої мети та діяти 
спільно задля її досягнення.
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У статті розглянуто трактування 
поняття «туризм» у контексті міжна-
родного (Всесвітньої туристичної орга-
нізації) та вітчизняного (Закону України 
«Про туризм») законодавства. Розглянуто 
поняття «кооперація» та «кооперація 
в туризмі». Представлено загальні риси 
кооперації. Визначено стан туристичної 
кооперації в сучасному українському сус-
пільстві. Описано можливості створення 
туристичних кооперативів. На основі 
проведеного нами анкетного опитування 
показано позицію населення та надава-
чів туристичних послуг щодо кооперації 
в туристичній галузі. Одним із ключових 
чинників, що виступає на користь турис-
тичної кооперації, є логістика туризму, що 
й показано у статті. Окреслено переваги 
створення туристичних кооперативів, 
зокрема у сільській місцевості. Визначено 
загальні перспективи розвитку вітчизняної 
туристичної кооперації. На основі проведе-
ного дослідження зроблено висновки щодо 
можливості подальшої діяльності турис-
тичних кооперативів в Україні. 
Ключові слова: кооперація, туризм, турис-
тична кооперація, туристи, сільські тери-
торії.

В статье рассмотрены трактовки поня-
тия «туризм» в контексте международ-
ного (Всемирной туристической органи-
зации) и отечественного (Закона Украины 
«О туризме») законодательства. Рассмо-
трены понятия «кооперация» и «коопе-
рация в туризме». Представлены общие 
черты кооперации. Определено состояние 
туристической кооперации в современном 
украинском обществе. Описаны возможно-
сти создания туристических кооперати-
вов. На основе проведенного нами анкет-
ного опроса показана позиция населения 
и поставщиков туристических услуг по коо-
перации в туристической отрасли. Одним 
из ключевых факторов, выступающих 
в пользу туристической кооперации, явля-
ется логистика туризма, что и показано 
в статье. Определены преимущества соз-
дания туристических кооперативов, в том 
числе в сельской местности. Определены 
общие перспективы развития отечествен-
ной туристической кооперации. На основе 
проведенного исследования сделаны выводы 
о возможности дальнейшей деятельности 
туристических кооперативов в Украине.
Ключевые слова: кооператив, туризм, 
туристический кооператив, туристы, 
сельские территории.

The article deals with the interpretation of the concept of "tourism" in the context of international (World Tourism Organization) and domestic (Law of Ukraine 
"On Tourism") legislation. In many sectors of the economy (eg. agriculture), producers and sellers cooperate to support each other and share resources 
for their activities. The tourism industry is not yet developed in this regard, however, tourism cooperation could be one way of addressing resource needs, 
efficiency of use and reducing the cost of tourism services. The concepts of "cooperation" and "cooperation in tourism" are considered. The problems of 
cooperatives in tourism are practically not covered in the works of domestic scientists. The purpose of the study is to determine the nature, status, problems 
and main prospects of tourism cooperation. General features of cooperation are presented in the article. The state of tourism cooperation in modern Ukrai-
nian society is determined. Possibilities of creation of tourist cooperatives are described. Based on our questionnaire, we have shown the position of the 
population and providers of tourism services in cooperation in the tourism industry. Studies show that most people do not know what a cooperative is and 
how it can be used in tourism. One of the key factors in favor of tourism cooperation is tourism logistics, as shown in the article. The advantages of setting 
up tourist cooperatives, in particular in rural areas, are outlined. The general prospects for the development of domestic tourist cooperatives are determined.  
There is virtually no tourism cooperation in modern Ukrainian society. For both theoretical scholars and tourism market actors, tourism cooperation is a new 
phenomenon and needs further research. Establishing cooperatives in tourism, mostly among small entities in the tourism market, will allow them to reduce 
their costs in the tourism industry and will provide a number of benefits, including mutual assistance and support in tourism activities. Tourist cooperatives 
will promote the socioeconomic growth of a certain region and increase the employment of the population in the area. On the basis of the conducted 
research, it is concluded that there is a possibility of further activity of tourist cooperatives in Ukraine.
Key words: cooperative, tourism, tourist cooperative, tourists, rural territories.

КООПЕРАЦІЯ В ТУРИЗМІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
TOURISM COOPERATION: STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS

Постановка проблеми. Сьогодні у глобальному 
економічному просторі ми можемо спостерігати 
зростання частки не матеріальної сфери, а пере-
важання сфери послуг. Однією з найпопулярніших 
галузей сфери послуг є туристична галузь. З одного 
боку, вона є можливістю задовольняти економічні 
потреби продавців туристичних послуг, а з іншого – 
виконує важливу суспільну функцію – задовольняє 
потреби населення у відпочинку, виконує пізна-
вальну та культурницьку функції. Не завжди нада-
вачі туристичних послуг мають належні ресурси 
для здійснення своєї діяльності, і, відповідно, у них 
виникають потреби у їх забезпеченні.

У багатьох галузях народного господарства 
(наприклад, у сільському господарстві) виробники 
та продавці кооперуються для підтримки один 
одного та спільного використання ресурсів для своєї 
діяльності. Туристична галузь поки що не є розви-

неною у цьому плані, проте кооперування в туризмі 
могло б стати одним зі шляхів вирішення питання 
потреб у ресурсах, ефективності їх використання та 
зменшення собівартості туристичної послуги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тематика туризму є досить популярною серед 
сучасних науковців та дослідників. Вивченню 
туристичної проблематики присвячено окремі 
праці М. Мальської [10], О. Любіцевої [7], О. Бей-
дика [1], В. Липчука [5], Р. Лозинського [6] та ін. 
Вони розглядають туризм із багатьох точок зору: 
економічної, культурної, психологічної, як об’єкт 
державного регулювання, як окремий елемент 
розвитку сільських територій, історико-етногра-
фічних зон тощо.

Тематикою діяльності кооперативів займалися 
Ю. Ушкаренко [15], М. Малік [9], О. Крисальний, 
М. Молдаван, Ф. Горбонос [4], М. Малік та ін.
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Проблематика діяльності кооперативів 
у туризмі практично не висвітлюється у працях віт-
чизняних науковців.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення суті поняття «туристична кооперація». 
Важливим питанням також є визначення поточного 
стану та виявлення головних проблем діяльності 
туристичної кооперації в Україні. Окрім того, за мету 
дослідження поставлено також окреслення основ-
них перспектив розвитку туристичної кооперації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Науковці, розглядаючи туристичну галузь, зосе-
реджують свою увагу на економічній ефективності 
такої діяльності, закономірностях розміщення 
туристичних об’єктів, динаміку кількості в’їзних 
та виїзних туристів і т. п. Щодо кооперації, то тут 
описують здебільшого споживчі та сільськогоспо-
дарські кооперативи. Сучасне суспільство харак-
теризується масштабними глобалістичними про-
цесами в економіці, більшість галузей та сфер 
тісно переплітаються та функціонують як один 
механізм. Між туризмом та коопераційними про-
цесами також існують взаємозв’язки [3; 4].

Всесвітня туристична організація (ВТО) іденти-
фікує туризм як подорож у вільний час та як один 
із видів активного відпочинку.

Закон України «Про туризм» визначає це явище 
як «…тимчасовий виїзд людини з місця постійного 
проживання з оздоровчою або професійно-діло-
вою метою без зайняття оплачуваною» [13].

За своєю суттю туризм є відпочинком, формою 
проведення вільного часу подорожуючих, що дає 
їм змогу ознайомитися з культурним, історичним, 
етнографічним та природним потенціалом певної 
місцевості, відчути місцевий колорит.

Науковці розглядають туризм у двох аспектах: 
вузькому та широкому. У першому випадку до 
туризму можна віднести будь-який маршрут пере-
міщення людини у просторі, що виходить за рамки 
буденного існування чи за межі рутинних щоден-
них справ. Тому, звичайно, щоденне переміщення 
з дому на роботу і навпаки до туризму не належить, 
як і буденний похід до крамниці, а от поїздка до 
лісу, на рибалку чи, скажімо, на пікнік – уже туризм.

У вузькому значенні до туризму відносять спе-
ціально організовані маршрути з переміщення 
громадян, що здійснюються за їхній рахунок (або 
за кошти організацій, що їх делегували), окрім 
переміщень, пов’язаних із виконанням професій-
них обов’язків. На практиці організацією туризму 
у цьому (другому) значенні займаються спеціальні 
організації (туристичні агентства, бюро, фірми та 
ін.), які загалом називаються суб’єктами туристич-
ної діяльності [13].

Отже, суб’єкти туристичної діяльності – нада-
вачі туристичних послуг обслуговують своїх клі-
єнтів (туристів), які тимчасово виїхали зі свого 
постійного місця проживання [2].

Із позиції економіки сім’ї – надавачі туристич-
них послуг можуть отримувати такі доходи від 
туристичної діяльності [8]:

– облаштовуючи власні туристичні маршрути;
– її члени можуть також працювати гідами чи 

екскурсоводами своєї малої батьківщини;
– надаючи послуги з транспортних перевезень 

туристів;
– єгерська діяльність (полювання, аматорське 

та спортивне рибальство);
– прокат туристичного спорядження;
– поселення туристів у своїх садибах;
– харчування подорожуючих;
– проведення майстер-класів народних про-

мислів та ремесл, притаманних даній території;
– продаж сувенірів;
– продаж власних екологічно чистих продуктів 

харчування, включаючи зібрані власноруч гриби 
та ягоди.

Також у сільській місцевості для туристів 
можуть, за наявності відповідної інфраструктури, 
організовувати кінні та велосипедні прогулянки.

Розвиток туризму, особливо це актуально для 
малих форм господарювання, потребує вирішення 
низки проблематичних питань, включаючи питання 
капіталозабезпечення своєї діяльності та питання, 
як залишатися «на плаву» за умов обмежених 
ресурсів. Одним із таких способів подолання даних 
проблем могла б стати кооперація в туризмі.

Загалом кооперацію ідентифікують як 
«… добровільне об’єднання власності та праці 
для досягнення спільних цілей у різних сферах 
господарської діяльності» [12]. Найважливішими 
рисами кооперації є самостійність (передусім від 
бюрократичної держави) та економічна свобода її 
діяльності, спільність економічних інтересів членів 
кооперації, демократичність управління.

Створення кооперативів у туристичній галузі 
дало б змогу забезпечити туристичну діяльність 
членам такого об’єднання.

Ми провели анкетне опитування щодо коопера-
ції в туризмі серед жителів Львівщини.

Дані рис. 1 та 2 свідчать, що більшість людей, 
що надають туристичні послуги, не знає, що таке 
кооперація й як її можна застосувати у туристичній 
діяльності.

На рис. 3 зображено основні напрями, за якими 
можуть діяти туристичні кооперативи.

Основними перевагами створення туристичних 
кооперативів є:

– зменшення витрат на транспорт, логістику, 
утримання місцевих культурних та історичних 
пам’яток шляхом розподілення їх між членами 
туристичної кооперації;

– за необхідності фінансова підтримка учасни-
ків кооперативу;

– оперативність вирішення проблем під час 
розселення туристів;
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Виготовлення сувенірів ручної роботи

Взаємодопомога у разі нестачі ліжко-місць у сільських садибах

Рис. 3. Основні напрями діяльності туристичних кооперативів у сільській місцевості

Джерело: власна розробка авторів

Рис. 1. Розподіл відповідей респондентів на питання: «Чи чули Ви що-небудь про кооперацію в туризмі?»

Рис. 2. Розподіл відповідей респондентів (фізичних осіб – підприємців, що надають туристичні послуги) 
на питання: «Чи маєте бажання стати членом кооперативної спілки в сільському туризмі?»

Джерело: сформовано авторами на основі власного анкетного опитування
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– можливість компенсації туристам деяких 
видів послуг, відсутніх у даного господаря;

– комплексний соціально-економічний розви-
ток даної місцевості.

Ще одним позитивним явищем, що свідчить на 
користь кооперування в туризмі, є розвиток логіс-
тики туризму.

Логістика туризму є, по суті, відносно новим 
науково-практичним напрямом, що досліджує 
логістичні галузі туризму, у тому числі включає 
раціональну організацію формування, збуту та 
організації споживання туристичного продукту 
і супроводження цих процесів проходженням 
інформаційних потоків [11; 14].

Кооперація надавачів туристичних послуг, 
особливо це стосується сільської місцевості, та 
створення у них спільної інформаційної бази спри-
ятимуть удосконаленню системи управління логіс-
тикою туризму території, що, відповідно, дасть 
змогу підвищити ефективність та якість обслуго-
вування споживачів, зменшить витрати, пов’язані 
з управлінням інформаційними потоками.

Висновки з проведеного дослідження. 
На основі вище поданого матеріалу можна зро-
бити такі висновки:

1) Туристична кооперація в сучасному україн-
ському суспільстві практично відсутня. Як для нау-
ковців-теоретиків, так і для суб’єктів туристичного 
ринку кооперування в туризмі є явищем новим 
і потребує подальших досліджень.

2) Створення кооперативів у туризмі, здебіль-
шого серед малих суб’єктів туристичного ринку, 
дасть змогу зменшити свої витрати у туристичній 
галузі та надасть низку переваг, зокрема взаємо-
допомогу та підтримку в здійсненні туристичної 
діяльності.

3) Туристичні кооперативи сприятимуть соці-
ально-економічному зростанню певного регіону 
та дадуть змогу підвищити зайнятість населення 
у цій місцевості.
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У статті розглянуто важливість деталь-
ного вивчення регулювання рекламної діяль-
ності в сучасних умовах економіки України. 
Під час використання різних методів реклам-
ної діяльності на підприємстві можна розро-
бити чітко організоване комплексне управ-
ління рекламою та вдосконалити структуру 
управління підприємством для  забезпечення  
вироблення довгострокової стратегії, щоб 
досягти цілей підприємства та створити 
управлінські механізми реалізації маркетин-
гової стратегії через систему планів. Можна 
відзначити, що реклама є одним із важливих 
складників рекламної діяльності підприєм-
ства й інструментом для вирішення різних 
важливих проблем. Для ефективної роботи 
компанії під час планування рекламної діяль-
ності важливо прийняти низку важливих 
рішень, які випливають зі стратегії компанії. 
Рекламна діяльність, виконувана компанією, 
повинна бути оптимальною, тобто мати 
максимальну ефективність за заданої вар-
тості або мінімальну вартість за необхід-
ного рівня ефективності. Вибір найбільш під-
ходящого варіанту вдосконалення реклами є 
одним з основних напрямів розвитку компанії.
Ключові слова: реклама, рекламна діяль-
ність, управління, принципи, методологія, 
ефективність, підприємство, структура, 
стратегічне управління, стратегія, марке-
тингова діяльність, конкурентоспромож-
ність.

В статье рассмотрена важность деталь-
ного изучения регулирования рекламной 

деятельности в современных условиях 
экономики Украины. При использовании раз-
личных методов рекламной деятельности 
на предприятии  можно разработать четко 
организованное комплексное управление 
рекламой и усовершенствовать структуру 
управления предприятием для обеспече-
ния разработки долгосрочной стратегии, 
чтобы достичь целей предприятия и соз-
дать управленческие механизмы реализации 
маркетинговой стратегии через систему 
планов. Можно отметить, что реклама 
является одной из важных составляющих 
рекламной деятельности предприятия 
и инструментом для решения различных 
важных задач. Для эффективной работы 
компании при планировании рекламной 
деятельности важно принять ряд важных 
решений, которые вытекают из страте-
гии компании. Рекламная деятельность, 
выполняемая компанией, должна быть 
оптимальной, т. е. иметь максимальную 
эффективность при заданных затратах 
или минимальные затраты при требуе-
мом уровне эффективности. Выбор наи-
более подходящего варианта для улучше-
ния рекламы является одним из основных 
направлений развития компании.
Ключевые слова: реклама, рекламная дея-
тельность, управление, принципы, мето-
дология, эффективность, предприятие, 
структура, стратегическое управление, 
стратегия, маркетинговая деятельность, 
конкурентоспособность.

This article says about the importance of a detailed study of regulation of the advertising activity in modern conditions of the Ukrainian economy. When using 
different methods of advertising in a private enterprise, it is possible to develop a clear organized integrated advertising management and improve the 
structure of enterprise management, to ensure the development of a longterm strategy to achieve the goals of the enterprise and create management 
mechanisms for marketing strategy through a system of plans. It can be noted that advertising is one of the important components of advertising activity of 
the enterprise and it is a tool for solving various important problems. For effective company activity, when planning advertising activities, it is important to 
make a number of important decisions that come from the company's strategy. The advertising activity performed by the company must be optimal, ie have 
maximum efficiency at a given cost or minimum cost at the required level of efficiency. Choosing the most appropriate option for improving advertising is 
one of the main directions of company development. It is revealed that in Ukraine there is not enough control over other markets that interact with marketing 
(direct marketing, exhibitions, fairs, internet marketing, event marketing), so it is necessary to create a central government body to deal with this issue. At the 
same time, it is necessary to leave within the competence of the Antimonopoly Committee of Ukraine the provisions on the advertising market in the field 
of competition against unfair competition. It can be noted that in developed countries, control over advertising is not only ensured by legal acts on advertis-
ing, there are also separate laws on the prohibition of discounts and other privileges in the field of advertising and promotion, the mandatory indication on 
packaging and product labeling of relevant indicators and some other laws governing the quality of certain types of products. However, if some countries do 
not have separate laws on advertising, this does not affect the advertising business very much, because it operates within the general legal field of entre-
preneurship and it provides for penalties for breaches of relevant legal and ethical standards by business and entrepreneurs.
Key words: advertising, advertising, management, principles, methodology, efficiency, enterprise, structure, strategic management, strategy, marketing, 
competitiveness.

РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
REGULATION OF ADVERTISING ACTIVITIES IN UKRAINE

Постановка проблеми. Важливість деталь-
ного вивчення регулювання рекламної діяльності 
в сучасних умовах економіки України зумовлена 
потребою активізувати рекламну діяльність на 
вітчизняних підприємствах, щоб посилити конку-
ренцію. Сьогодні реклама – це форма активного 
впливу на ринок. Використання цієї форми вима-
гає науково обґрунтованого планування реклами, 
постійного вдосконалення механізму розроблення 
та реалізації планів реклами.

Рекламна діяльність компанії вирішує не лише 
пасивні завдання вивчення вимог цільового ринку 
та адаптації виробленої продукції до них. Важли-

вим напрямом використання реклами є активне 
створення та стимулювання попиту на товари.

Вирішенням цієї складної проблеми є викорис-
тання реклами як одного з основних елементів 
маркетингового впливу на споживачів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Істотний внесок у теорію та практику викорис-
тання маркетингу зробили такі вчені: Ф. Котлер, 
Р.Б. Ноздрьова, Л.І. Цигічко, А.А. Браверман, 
А.А. Горячев, П. Друкер, Т. Левітт, Г.Г. Абрамішвілі, 
В.Г. Хруцький, Е. Роджерс та ін. Завдяки робо-
там цих та інших учених детально вивчено орга-
нізацію рекламного процесу, реалізацію функцій 
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рекламних підрозділів, використання різних кана-
лів та засобів поширення інформації, загальні 
принципи планування рекламних кампаній тощо. 
Водночас аналіз ділової практики свідчить про те, 
що деякі важливі аспекти реклами ще не відобра-
жено в дослідженнях як вітчизняних, так і зару-
біжних учених. Передусім це стосується проб-
лем управління рекламним процесом у контексті 
формування ринкових відносин, економічного 
обґрунтування процесу формування та розподілу 
рекламного бюджету компанії й визначення ефек-
тивності реклами.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
криття важливості та значення питань реклам-
ної діяльності для українських підприємств. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирі-
шити такі завдання: дослідити теоретичні основи 
організації рекламної діяльності; визначити зміст, 
структуру, послідовність розроблення та реалі-
зації рекламної кампанії підприємства; узагаль-
нити зарубіжний досвід планування й організації 
рекламної діяльності підприємства; дати оцінку 
важливості рекламної діяльності. Важливість та 
значення цих питань для українських підприємств 
призвели до вибору теми дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досліджуючи регулювання рекламної діяльності як 
систему заходів на підприємстві, спершу потрібно 
пояснити значення терміна. У широкому значенні 
під поняттям «рекламна діяльність» розуміють такий 
вид діяльності, без якої людство не змогло б ство-
рити як культуру у цілому, так і сучасне виробництво.

Реклама у своєму значенні являє собою неосо-
бисті форми комунікації, які здійснюються за плат-
ного засобу поширення інформації, за якого чітко 
зазначають джерело фінансування. Таке визна-
чення запропонував американський маркетолог 
Ф. Котлер [1].

Реклама – це одночасно процес, бізнес, резуль-
тат, рекламна творчість. Усі названі ознаки можна 
сприймати разом як ціле, проте в різних наукових 
дослідженнях [2].

З іншого боку, реклама – це цілеспрямована 
передача неособистих даних для просування 
інформації на ринку за певну плату. Закон України 
«Про рекламу» (ст. 1) містить таке визначення 
цієї категорії: реклама – це конкретна інформація 
про людину чи товар, яка поширюється в будь-
якій формі та будь-яким способом для отримання 
зиску прямо чи опосередковано [3].

Реклама є засобом маркетингової комунікації 
й уважається дією для задоволення всіх потреб 
споживачів. Це встановлює зв’язки між спожива-
чами та торговцями, які можуть бути безпосеред-
ньо виробниками чи торговими посередниками. 
Іншими словами, реклама полягає у створенні 
рекламного продукту та неособистісній доставці 
його потенційним покупцям.

У цьому разі рекламні комунікації слід тракту-
вати як управління процесом просування товарів 
на всіх етапах: перед продажем, під час продажу, 
у процесі споживання, після споживання.

Відмінність реклами та рекламної діяльності 
полягає у тому, що реклама є засобом, а рекламна 
діяльність виступає практикою застосування цього 
засобу на підприємстві.

Існують такі складники маркетингової діяльності:
1. Робота з товаром чи послугою.
2. Цінова політика.
3. Канали розподілу.
Ці складники обслуговуються рекламною кому-

нікацією. Також можна сказати, що вони поясню-
ють двобічність процесу рекламної комунікації. 
Рекламні комунікації – це процес, що передбачає 
вплив на цільову аудиторію та який водночас допо-
магає отримати зустрічну інформацію, яка дасть 
змогу зрозуміти реакцію аудиторії на здійснений 
вплив дій підприємства. Ці дії однаково важливі, 
адже вони дають змогу говорити про маркетингову 
комунікацію як про систему [4].

Серед визначених традиційних завдань рек-
ламної діяльності слід відокремити три основні 
(рис. 1).

Важливість планування реклами для забезпе-
чення обґрунтованості та ефективності маркетин-
гового плану зумовила велике значення та склад-
ність формування плану рекламної діяльності.

Слід зазначити, що рекламну діяльність можна 
аналізувати з різних боків: економічного, техноло-
гічного, психологічного, соціокультурного тощо.

Із погляду економіки – це вид бізнесу. Його 
мета – розроблення та виробництво різних видів 
рекламної продукції для продажу. Як і будь-яка 
інша виробнича діяльність, реклама має експери-
ментальні, творчі й інші етапи з виготовлення про-
дукції та його реалізації.

Із погляду соціальної психології реклама – це, 
насамперед, спілкування та взаємодія, як пряма, 
так і опосередкована, один із видів людської 
діяльності та водночас найсильніший психологіч-
ний регулятор соціальних відносин між ними [6].

Створюючи попит, реклама стимулює спо-
живача купувати товари, це прискорює процеси 
купівлі-продажу, а отже, оборот капіталу. У цьому 
разі реклама має економічну функцію. Ця функція 
також працює за підтримки конкуренції, розши-
рення ринків збуту. Окрім сильного впливу на всю 
економіку, реклама розвивається сама й є важли-
вою частиною народного господарства.

З упровадженням нових товарів на ринок 
реклама розповсюджує знання з різних сфер люд-
ської діяльності, сприяє і прищеплює споживачам 
конкретні практичні навички та освітні функції.

Правила регулювання реклами розроблені 
для запобігання та стримування недобросовісної 
реклами, яка може завдати шкоди як майновим, 
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так і немайновим правам громадян та юридичних 
осіб, а також суспільним інтересам.

Основний нормативний акт, що регулює 
рекламну діяльність у країні, – Закон України від 
3 липня 1996 р. «Про рекламу» (далі – Закон 
«Про рекламу»).

Згідно зі ст. 1 Закону «Про рекламу», реклама – 
це спеціальна інформація про особу чи товар, яка 
розповсюджується у будь-якій формі та будь-яким 
способом із метою прямого чи опосередкованого 
отримання прибутку.

На практиці регулювання рекламної діяльності 
ділять на жорсткий (правовий) контроль та добро-
вільний контроль (саморегулювання).

Правовий контроль стосується втручання дер-
жави у сферу реклами, що характеризується роз-
виненою законодавчою системою. Саморегулю-
вання здійснюється незалежними професійними 
установами, громадськими організаціями відпо-
відного напряму, які встановлюють стандарти 
ведення бізнесу у цих «темних» сферах, на які 
регулювання не має прямого впливу. Ефективна 
взаємодія державних та недержавних підсистем 
регулювання реклами є запорукою динамічного 
розвитку ринку реклами. Водночас державний 
контроль над сферою маркетингової комунікації – 
це «фундамент», який дає змогу в подальшому 
розбудовувати сферу саморегуляції галузі.

Основною проблемою всієї національної 
системи державного контролю над рекламною 
діяльністю є невизначеність меж повноважень 
державних органів, до яких, серед іншого, нале-
жить регулювання маркетингових комунікацій. 
Така невизначеність є результатом недосконалої 
законодавчої бази. Перелік державних установ 
із коротким зазначенням їх сфер компетенції на 

рекламному ринку знаходиться у ч. 1 ст. 26 Закону 
«Про рекламу» [7]. Жодна із семи урядових уста-
нов, згаданих у цій статті законодавцем, не має 
обсягу повноважень для систематично виконання 
функції регулювання та контролю над учасниками 
рекламного ринку. Державна інспекція України із 
захисту прав споживачів стежить за дотриманням 
правил реклами, вживає заходів у виробництві 
та розповсюдженні соціальної реклами, вирішує, 
чи слід визнавати рекламу недобросовісною. 
Державна інспекція України може вимагати від 
рекламодавців, виробників та розповсюджувачів 
реклами надати інформацію, необхідну для своєї 
діяльності, та публікувати пояснення щодо нечес-
них рекламних оголошень. Державна споживча 
інспекція може також порушити позов проти неза-
конної діяльності рекламодавців, виробників та 
розповсюджувачів реклами, щодо заборони відпо-
відної реклами та її публічного спростування.

Український антимонопольний комітет у межах 
своїх повноважень забезпечує моніторинг дотри-
мання правил реклами щодо контролю над дотри-
манням Закону про захист від недобросовісної 
конкуренції. Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення впливає на ринок 
реклами, регулюючи діяльність організацій радіо-
мовлення всіх форм власності. Відповідно до ст. 26 
Закону України «Про рекламу» [7], Міністерство 
фінансів України, Державна комісія із цінних папе-
рів та бірж та низка інших органів мають розрізнені 
повноваження у сфері регулювання ринку реклами.

Систему державного регулювання ринку рек-
лами України представлено на рис. 2. Повнова-
ження Державної споживчої інспекції поширюються 
на всіх учасників рекламного процесу; Антимоно-
польний комітет стежить за правами рекламодав-

Основні завдання рекламної діяльності

Дає позитивні оцінки для 
відмежування предмета 
реклами (компанія, особа, 
товар, послуга тощо) від 
подібних (однакової 
вартості) з метою 
привернення уваги та 
створення, таким чином,
моди 

Піддає рекламований 
об'єкт високому 
стандарту (для цього 
об'єкт порівнюється з 
найкращими зразками, 
наявними на ринку)

Представляє рекламований 
об’єкт у найкращому 
вигляді, викликає інтерес 
(для цього можна 
використовувати опис 
об’єкта, який явно виражає 
його переваги)

Рис. 1. Основні завдання рекламної діяльності

Джерело: сформовано на основі [5]
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ців; Національна рада з мовлення може накладати 
санкції на ЗМІ, які розповсюджують невідповідні 
рекламні матеріали. Саморегулювання реклами 
в Україні недостатньо розвинене і відіграє неве-
лику координаційно-консультативну роль. Велика 
кількість агентств, що займаються регулюванням 
рекламного ринку, значно ускладнює і бюрократи-
зує процеси державного контролю, що робить його 
неефективним.

Нині в Україні не існує жодного центрального 
органу, що регулює ринок реклами та маркетингу. 
Таким чином, окрім вищезазначених державних ор- 
ганів, більшість повноважень Міністерства еко но-
міч ного розвитку і торгівлі України, Міністерства за- 
кордонних справ України, місцевих органів влади та 
низки інших державних установ чітко не визначено.

Висновки з проведеного дослідження. 
Для ефективної діяльності компанії під час пла-
нування рекламної діяльності необхідно приймати 
низку важливих рішень, що випливають зі стра-
тегії компанії. Управлінням рекламної діяльності 
називають процес взаємодії основних учасників 
рекламної діяльності, який включає у себе інфор-
маційне забезпечення та коригування.

Щодо регулювання рекламної діяльності 
в Україні, то варто реструктурувати наявну 
в Україні систему державних регуляторів реклами, 
створивши Державну комісію з регулювання ринку 
маркетингових комунікацій, яка б включала повно-
важення щодо регулювання реклами та інших 
засобів комунікації зі споживачем.

Ураховуючи, що світові тенденції вказують на 
поступову інтеграцію різних інструментів марке-
тингової комунікації, буде доцільним створити цен-
тральний урядовий орган, компетенція якого буде 
обмежена не лише рекламним ринком, а й іншими 
ринками, що взаємодіють із маркетингом (прямий 
маркетинг, виставки, ярмарки, Інтернет-маркетинг, 
маркетинг подій). Разом із тим необхідно залишати 
в межах компетенції Антимонопольного комітету 
України положення про ринок реклами у сфері 
захисту від недобросовісної конкуренції.

Саморегулюючі органи сфери реклами, відпо-
відно до європейських тенденцій, повинні част-
ково взяти на себе контроль над рекламним рин-
ком. Окрім того, стосовно українських організацій 
саморегулювання доцільно включити в Євро-
пейський альянс саморегулювання стандарти 
реклами, що дасть змогу ширше застосовувати 
європейські кодекси поведінки на вітчизняній 
території.
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Метою дослідження є аналіз особливостей 
цифрової трансформації бізнеспроцесів 
у результаті реалізації завдань цифрового 
маркетингу. Відповідно до цілей дослідження, 
проблематику впливу цифрової трансфор-
мації розглянуто на основі управління бізнес
процесами. Напрями цифрової трансформації 
бізнеспроцесів розглянуто на прикладі циф-
рового маркетингу. Визначено, що перева-
гами цифрової трансформації є більш широкі 
можливості, оскільки сучасні технології 
дають змогу більш ефективно змінювати 
товар (послугу) під потреби клієнтів або 
створювати кардинально нову продукцію. 
Показано, що зміни організаційних можливос-
тей виникають у результаті ефектів техно-
логічних платформ. Визначено, що основною 
проблемою сучасного цифрового маркетингу 
експерти та практики вважають фрагмен-
тований підхід до вирішення завдань клієнта. 
Для усунення даної проблеми розглянуто 
практичні аспекти використання всіх фізич-
них (офлайн) і цифрових (онлайн) каналів 
комунікацій, що дає інноваційну можливість 
повністю прослідковувати шлях клієнта.
Ключові слова: цифровий маркетинг, 
бізнеспроцеси, цифрова трансформація, 
стратегія, інновації.

Целью исследования является анализ осо-
бенностей цифровой трансформации биз-

неспроцессов в результате реализации 
задач цифрового маркетинга. Согласно 
целям исследования, проблематика влияния 
цифровой трансформация рассмотрена на 
основе управления бизнесамипроцессами. 
Направления цифровой трансформации 
бизнеспроцессов рассмотрены на примере 
цифрового маркетинга. Определено, что 
преимуществами цифровой трансформа-
ции являются более широкие возможности, 
поскольку современные технологии позво-
ляют более эффективно менять товар 
(услугу) под потребности клиентов или 
создавать кардинально новую продукцию. 
Показано, что изменения организационных 
возможностей возникают в результате 
эффектов технологических платформ. 
Определено, что основной проблемой 
современного цифрового маркетинга экс-
перты и практики считают фрагменти-
рованный подход к решению задач клиента. 
Для устранения данной проблемы рассмо-
трены практические  аспекты использова-
ния всех физических (офлайн) и цифровых 
(онлайн) каналов коммуникаций, что дают 
инновационную возможность полностью 
прослеживать путь клиента.
Ключевые слова: цифровой маркетинг, 
бизнеспроцессы, цифровая трансформа-
ция, стратегия, инновации.

Business digital transformation is shaping a new reality that requires a radical revision of business processes and approaches to working with clients. To 
make effective use of digital data, businesses need to constantly innovate, test, and leverage their potential to better adapt and be prepared for the chal-
lenges of the future. The purpose of the study is to analyze the features of digital transformation of business processes as a result of the implementation of 
digital marketing tasks. According to the goals of the research, the issues of the impact of digital transformation on the basis of business process manage-
ment were considered. The directions of digital transformation of business processes on the example of digital marketing were considered. It is determined 
that the benefits of digital transformation are greater opportunities, as modern technologies allow to change the product (service) more efficiently for the 
needs of customers or to create dramatically new products. Changes in organizational capabilities have been shown as a result from the effects of technol-
ogy platforms. It is determined that the main problem of modern digital marketing is considered by experts and practitioners as a fragmented approach to 
solving client's tasks. The logic of digital transformation requires the business to look deeper into customer business and engage in its processes, from 
marketing as an organized customer engagement process to sales promotion. Thus, there is a need to treat clients' business comprehensively, focus on 
implementing business management methodologies, streamlining business processes and automating their elements. Practical aspects of using all physi-
cal (offline) and digital (online) communication channels to eliminate this problem, which gives an innovative opportunity to fully follow the client's path, were 
considered. The components of a comprehensive approach to the promotion of the company, its products and services in the digital environment, which 
also includes offline consumers using games, mobile phones and other digital communication means, and involves the integration of a large number of 
different technologies with sales and customer service; ensuring constant quality twoway communication between the advertiser and the enduser of the 
product / service; ability to combine technology and human resources, keeping the right balance based on the needs of the target audience and the proper-
ties of the product offered; the ability to be relevant to the market, evaluate and analyze the results of the promotion, respond flexibly to customer needs 
and adjust their product (service).
Key words: digital marketing, business processes, digital transformation, strategy, innovation.

АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА  
В ХОДІ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ1

NETWORK FACTOR OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT  
OF INNOVATION DEVELOPMENT STRATEGIES

Постановка проблеми. Цифрова трансфор-
мація бізнесу формує нову реальність, що вима-
гає від радикального перегляду бізнес-процесів 
та підходів до роботи з клієнтами. Для ефектив-
ного використання цифрових даних підприємства 
повинні постійно впроваджувати нові технології, 
тестувати їх та ефективно використовувати їхній 
потенціал, щоб краще адаптуватися та бути гото-
вими до завдань майбутнього. Згідно з доповіддю 

Forrester «Кращі можливості для прискорення 
цифрової трансформації» (2018 р.), у багатьох 
організацій виникають труднощі із цифровізацію 
через те, що вони приділяють багато уваги супут-
нім технологіям і недостатньо – організаційним 
питанням та можливостям. У звіті вказується, 
що корпоративний чинник є одним основних 
перешкод для успіху цифрової трансформа-
ції, оскільки без плану реорганізації всієї сфер 

1 Публікація містить результати досліджень, проведених за проєктом № 0119U100179 «Розробка науково-методичних засад та 
практичного інструментарію оцінювання комерційних (ринкових) перспектив товарних інновацій».
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компанії неможливо успішно провести цифрову 
трансформацію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню особливостей цифрової трансфор-
мації присвячено праці таких учених та практиків, 
як О. Феоклістова [1], А.С. Чарикова, Е.А. Федосє-
єва [2], О.В. Артамонова [3], О.І. Піжук [4] та ін. 
Практичний аспект указаної проблематики більше 
розглядається в іноземних дослідженнях. Так, 
у дослідженні [5] застосовано інституціональну 
теорію, щоб дослідити стимули для розвитку під-
приємництва, та показано особливості роботи під-
приємців в цифровому середовищі.

Дослідження [6] розглядає зміни у створенні 
вартості агентства/клієнта, оскільки цифрова 
трансформація значною мірою впливає на про-
цеси маркетингових комунікацій. Теоретична 
основа дослідження стосується спільного ство-
рення цінності (value co-creation) в «наданні 
послуг для надання послуг» (service-for-service 
provision). Цей аспект був названий одним із най-
важливіших елементів Service-Dominant Logic 
(S-D Logic) теорії. Окреслено характер надання 
service-for-service між клієнтами та агенціями та 
виділено особливості цифрового маркетингу, цін-
ність якого формується як у рамках бізнесу, так 
і в його зовнішньому середовищі.

Дослідження [7] розглядає теорію цифрових 
перетворень та теорію елементів екосистем на 
прикладі проблем розвитку fintech-сектору, який 
радикально змінюється в результаті його цифро-
вої трансформації.

У дослідженні [8] розглянуто основні чин-
ники успіху, пов’язані із цифровою трансформа-
цією. Більшість проаналізованих чинників успіху 
пов’язана з організаційним виміром, що відобра-
жає одночасно як виклик, так і шанс для компаній 
керувати власною цифровою трансформацією. 
Було показано, що зовнішнє середовище компанії 
також впливає на успіх його цифрової трансфор-
мації. Автором обґрунтовано, що підприємствам 
потрібно працювати разом, щоб створити більш 
ефективні ланцюжки створення вартості цифрової 
трансформації. Середовище цифрової трансфор-
мації складається з обох кінців ланцюга вартості – 
постачальника та клієнта, високий взаємозв’язок 
яких дає змогу розширити обмін ідеями.

У вказаних дослідженнях недостатньо уваги 
приділяється маркетинговим аспектам. У дослід-
женнях [9; 10] нами було визначено сучасні тренди 
інноваційного розвитку, які ґрунтуються на марке-
тинговому складнику. Маркетинг відіграє ключову 
роль у цифровій трансформації організації. Робота 
маркетологів із даними клієнта робить маркетинг 
унікальним інструментом для управління цифро-
візацією. Згідно з доповіддю Forrester Challenge 
Tradіtіonal Leadershіp To Wіn at Dіgіtal Transformatіon, 
62% респондентів, чиї компанії проходять цифрову 

трансформацію під керівництвом директора з мар-
кетингу, підтверджують, що їхній бізнес переживає 
двозначний ріст порівняно з 50% респондентів, де 
цифровізація здійснюється ІТ-директорами [11].

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз особливостей цифрової трансформації біз-
нес-процесів у рамках цифрового маркетингу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до цілей дослідження проблематику 
впливу цифрової трансформації варто розглянути 
на основі управління бізнес-процесами. У серед-
ині 90-х років ХХ ст. концепція процесоорієнтова-
ного управління підприємством позиціонувалася 
як альтернатива традиційній ієрархічно-функціо-
нальній схемі існування компанії в ситуації ринку, 
що динамічно розвивається. Варто відзначити, що 
в ті часи управління бізнес-процесами не розгля-
далося в контексті впровадження інформаційних 
технологій, які розглядалися лише як допоміжні 
інструменти розвитку підприємства. Однак уже 
з 2000-х років ІТ-інновації стали одним із ключових 
концептуально-технологічних напрямів розвитку 
бізнес-процесів та їх цифрової трансформації.

Сучасне визначення цифрової трансформації 
розглядає її як процес зміни бізнесу за рахунок 
перегляду бізнес-стратегії та впровадження моде-
лей маркетингового підходу на основі технологій 
і data-drіven-походів [1].

Перевагами цифрової трансформації є більш 
широкі можливості, оскільки сучасні технології 
дають змогу більш ефективно змінювати товар 
(послугу) під потреби клієнтів або створювати 
кардинально нову продукцію. Прикладами таких 
можливостей є Інтернет-речей та інноваційні 
інструменти аналізу інформації, що дають змогу 
одержати конкурентні переваги.

Важливим аспектом цифрової трансформації 
є те, що з даними, зібраними та впорядкованими 
у цифровому виді, набагато простіше працювати. 
Автоматична фіксація всіх бізнес-процесів полегшує 
їх координацію та спрощує контроль над компанією. 
Якщо говорити про хмарні рішення, то їх плюси – це 
доступність даних та їх надійне збереження.

Цифрова трансформація змінює формат кому-
нікацій зі споживачами через мобільні додатки, 
мережі, онлайн-рекламу, що підвищує шанси доне-
сення меседжів. Із використанням технологій усі 
процеси протікають швидше, а ймовірність поми-
лок знижується. Цифрові системи можуть збирати, 
обробляти більші обсяги інформації і навіть само-
стійно ухвалювати рішення. Наприклад, сервіси 
для управління контекстною рекламою. Викорис-
товуючи системи для оптимізації робочих процесів 
та аналітики, з’являється можливість ухвалювати 
більш ефективні рішення.

Умовно цифрову трансформацію можна розді-
лити на три напрями [12]:

1) взаємодія з клієнтами;
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2) оптимізація операційних процесів;
3) зміна бізнес-моделі.
Розглянемо напрями цифрової трансформації 

бізнес-процесів на прикладі цифрового марке-
тингу в розрізі таких його аспектів:

– комплексний підхід до просування компанії, 
її продуктів і послуг у цифровому середовищі, що 
охоплює також офлайн-споживачів, що викорис-
товують ігри, мобільні телефони та інші цифрові 
засоби зв’язку;

– інтеграція великої кількості різних техноло-
гій (соціальні, мобільні, веб, CRM-системи і т. д.) 
з продажами та клієнтським сервісом;

– забезпечення постійного якісного двосторон-
нього зв’язку між рекламодавцем та кінцевим спо-
живачем продукту/послуги;

– вміння поєднувати технології і людські 
ресурси, дотримуючись правильного балансу 
виходячи з потреб цільової аудиторії і властивос-
тей пропонованого продукту;

– феноменальна динаміка зростання і досяг-
нення будь-яких маркетингових цілей;

– можливість бути релевантним вимогам 
ринку, гнучко реагувати на потреби клієнтів і кори-
гувати свій продукт (послугу).

Сучасний цифровий маркетинг будується на 
такій основі:

– ресурсна база «клієнтська аудиторія в Інтер-
неті» вважається бізнес-активом, що стабільно 
розвивається (невичерпний);

– сегментація: інтерес до можливостей циф-
рового маркетингу в сегментації ринку з метою 
визначення цільових ринків як у B2B, так і в B2C.

Особливу роль під час реалізації функцій циф-
рового маркетингу відіграють Digital-агентства, 
які на відміну від медійних або маркетингових 
агентств, що надають майданчики для розміщення 
реклами, пропонують послуги, за якими можна 
визначити специфіку роботи в digital-сфері:

– стандартні послуги (створення сайтів, 
медійне і контекстне просування, дизайн, розроб-
лення сайтів);

– розроблення комплексної стратегії розвитку 
компанії у цифровому оточенні (експертиза і про-
сування);

– робота з онлайн-спільнотами (групи і сто-
рінки в соціальних мережах, блогах, на форумах, 
спеціалізованих майданчиках);

– організація event-заходів, конкурсів (страте-
гія, креатив, виконання, аналіз результативності) 
в комбінаціях онлайн/офлайн-просування;

– перехід споживача з онлайн в офлайн-сферу 
і назад (акції тощо);

– експериментальний маркетинг, QR-коди, гео-
локаційні сервіси, RFD, WOW-дзвінки, доповнена 
реальність і т. д.

Виходячи із цих послуг, першорядним завдан-
ням digital-маркетингу є виявлення та залучення 

як трафіку, так і потенційних клієнтів. Зробити це 
можна через перегляд організаційних можливостей 
(стратегія, культура, управління змінами, управ-
ління інноваціями та картами шляхів клієнтів).

Зміни організаційних можливостей виникають 
у результаті ефектів технологічних платформ [13]:

– базові активи стають не потрібні. Набагато 
простіше та ефективніше мати якусь платформу, 
яка зведе разом усіх учасників ринку. Наприклад, 
Uber, найбільша у світі компанія таксі, не є власни-
ком транспортних засобів, а Alіbaba не має товар-
ного запасу;

– новим ефектом маркетингу стає машинне 
навчання в процесі спостереження за споживачем 
для вирішення маркетингових завдань. Створення 
програм, які самі навчаються, дає змогу передба-
чити поведінку споживача та підказує як йому, так 
і підприємцю оптимальні рішення.

Важливим інструментом стає omni-channel – 
одночасне використання всіх фізичних (офлайн) 
і цифрових (онлайн) каналів комунікацій, що дає 
інноваційну можливість повністю прослідковувати 
шлях клієнта. У результаті організації, розвиток 
яких базується на цифрових технологіях, ство-
рюють на базі технологічних платформ мережі, 
що поєднують споживачів та можуть підвищувати 
доходи за рахунок масштабування.

Основною проблемою сучасного цифрового мар-
кетингу експерти та практики вважають фрагменто-
ваний підхід до вирішення завдань клієнта, у рамках 
якого основна уваги приділяється виключно циф-
ровому маркетингу, розробленню рішень для елек-
тронної комерції. Логіка цифрової трансформації 
вимагає від бізнесу глибше розглядати бізнес клієн-
тів та включатися в його процеси починаючи з мар-
кетингу як організованого процесу взаємодії з клієн-
том і закінчуючи стимулюванням продажів. Таким 
чином, з’являється необхідність розглядати бізнес 
клієнтів комплексно, фокусуватися на впровадженні 
методологій управління бізнесом, оптимізації бізнес-
процесів та автоматизації їхніх елементів. На основі 
вищевикладеного практики визначають ключові 
драйвери цифрового бізнесу:

1. Клієнтові пропонуються не послуги, а резуль-
тат.

2. Компанія зосереджує зусилля на певних сег-
ментах і вибирає основні технології для роботи.

3. Замість горизонтальної структури компанії 
необхідно застосувати підхід холакратії.

Система, побудована на принципах холакра-
тії, дає змогу максимально швидко й гнучко діяти 
в умовах зростаючого ринку. Особливістю холакра-
тичного підходу є те, що ІТ-команда бере участь 
у зустрічах із клієнтом і може безпосередньо впли-
вати на хід спілкування, просувати власне бачення 
та оперативно пропонувати найкращі рішення.

Висновки з проведеного дослідження. Циф-
рова трансформація вимагає від підприємств 
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перегляду пріоритетів у проєктах з урахуванням 
нових бізнес-потреб, а також виявлення недолі-
ків та пробілів, які можуть стати перешкодою на 
шляху цифрової трансформації. Однією зі сфер, 
що формують основу для даного перегляду, є 
маркетинг, який вимагає комплексного підходу до 
просування компанії, її продуктів і послуг у цифро-
вому середовищі.
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В даній статті описано теоретикометодо-
логічні аспекти застосування регулювання 
як функції менеджменту організації. Відобра-
жено погляди вчених на зміст управлінської 
функції регулювання і координацію робіт 
в організації. Розкрито значення терміну 
«регулювання», визначено роль, зміст і прин-
ципи регулювання як функції менеджменту. 
Регулювання покликане усунути всі недоліки, 
відхилення, збої, виявлені у процесі контро-
лювання. Охарактеризовано взаємозв'язок 
між регулюванням і контролем в організації. 
Доведено, що функція регулювання, надзви-
чайно важлива, що визначає ефективність 
сучасного менеджменту. Розкрито особ-
ливості практичного застосування функції 
регулювання в системі управління персона-
лом організації. Наведено класифікацію видів 
управлінського регулювання. Визначено, що 
координація забезпечує узгодженість у часі 
й просторі дій органів управління та поса-
дових осіб, а також між системою в цілому 
і зовнішнім середовищем.
Ключові слова: менеджмент, персонал, 
організація, регулювання, контроль, коорди-
нація роботи.

В данной статье описано теоретико
методологические аспекты применения 

регулирования как функции менеджмента 
организации. Отражено взгляды ученых на 
содержание управленческой функции регу-
лирования и координации работ в органи-
зации. Раскрыто значение термина «регу-
лирование», определена роль, содержание 
и принципы регулирования как функции 
менеджмента. Регулирование призвано 
устранить все недостатки, отклонения, 
сбои, выявленные в процессе контроля. 
Охарактеризована взаимосвязь между 
регулированием и контролем в организа-
ции. Доказано, что функция регулирования, 
чрезвычайно важна, определяющим эффек-
тивность современного менеджмента. 
Раскрыты особенности практического 
применения функции регулирования 
в системе управления персоналом. Приве-
дена классификация видов управленческого 
регулирования. Определено, что координа-
ция обеспечивает согласованность во вре-
мени и пространстве действий органов 
управления и должностных лиц, а также 
между системой в целом и внешней  
средой.
Ключевые слова: менеджмент, персонал, 
организация, регулирование, контроль, 
координация работы.

The article describes the theoretical and methodological aspects of the application of regulation as a function of the organization management. The scien-
tists’ opinions on the essence of a management function of regulation and coordination of work in the organization are indicated. The meaning of the term 
“regulation” is described, its role, essence and principles of regulation as the function of management are defined. The regulation is aimed to eliminate all the 
shortcomings, deviations, failures, identified during the control process. The interrelation between regulation and control in the organization is designated.  
It is proved that the regulation function is primary for assessment the effectiveness of the modern management. The features of practical application of the 
regulation function of the personnel management system of the organization are described. The classification of the management regulation types is given. 
It is determined that the coordination provides chronotopic conformity of actions of control authorities and officials, as well as the external environment and 
the system itself. The function of management regulation also combines the coordination of work of the enterprise’s personnel and the very regulating influ-
ence on the production system, which allows bringing into compliance the actual and planned performance indicators. Any other function of management 
(planning, organizing, motivating, controlling, management decisionmaking) cannot be directed to the managed enterprise system ignoring the function of 
regulation. In consequence of performing the function of regulation it is possible to provide a permanent connection of subject of management (manager) 
and object of management (subordinate employees). It is extremely important for the manager to be able to use in the function of regulation in practice 
to provide the qualitative management process. The practical implications of received results of the research are in the possibility for students, lecturers, 
scientists to undertake an indepth research of the theoretical background of the management activity, and for the managers of commercial enterprises 
to use them as an advisory information for taking measures and actions of regulatory influence on the personnel of the organization to make chronotopic 
conformity of actions of departments and officials.  
Key words: management, personnel, organization, regulation, control, coordination of work.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ  
РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE APPLICATION  
OF REGULATION AS A FUNCTION OF THE ORGANIZATION MANAGEMENT

Постановка проблеми. Досягнення успішної 
діяльності організації забезпечуються ефектив-
ним плануванням та реалізацією добре продума-
них управлінських рішень.

Регулювання виступає основною функцією, так 
як жодна інша функція не може бути спрямована 
до керованого об’єкта, проминувши функцію регу-
лювання. Тільки через виконання функції регу-
лювання може бути здійснений зв’язок суб’єкта 
управління з керованим об’єктом. У зв’язку з цим 
дуже важливо знати види регулювання і їхню роль 
у процесі управління [10].

Реалізація управлінських рішень неминуче 
призводить до появи певних помилок і прорахун-
ків, відхилень від планів з боку персоналу – так 

виникає потреба у коригуванні. Функція регулю-
вання створює взаємозв’язок між суб’єктом (мене-
джером) і об’єктом управління (персоналом). 
Лише завдяки регулюванню можливий вплив 
менеджера на об’єкт управління для забезпе-
чення його стабільності та усунення виявлених 
недоліків.

Необхідно уточнити деякі теоретико-методоло-
гічні аспекти здійснення регулювання як функції 
менеджменту, для розуміння її сутності та ролі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вчені А.П. Балашов, В.Р. Веснін, Г.В. Осовська, 
І.Н. Герчікова, Г.М. Козлова, В.А. Кравченко, 
Ф.І. Хміль розглядають регулювання лише в сис-
темі загальних функцій управління, що звужує 
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суть і розуміння практичних аспектів застосування 
регулюючого впливу з боку керівника організації.

Практичні аспекти застосування регулюючого 
впливу в організації вивчали такі вчені як: О.І. Мар-
маза, О.А. Карлова, І.О. Щебликіна та інші.

Однак, спроб класифікації видів регулюючого 
впливу зроблено лише у працях О.Є. Кузьміна, 
М.М. Мартиненка і О.Г. Мельник.

У зв’язку з цим, подальшого вивчення потре-
бують теоретико-методологічні аспекти застосу-
вання регулювання як функції менеджменту.

Постановка завдання. Метою статті є уточ-
нення сутності, мети, ролі, цілей і завдань функції 
менеджменту регулювання. Важливим завданням 
є вивчення механізму здійснення регулюючого 
впливу керівника. Необхідно дослідити відобра-
ження зв’язку функції регулювання із управлін-
ським контролем і координацією роботи персоналу 
організації. Варто пояснити різницю між науковими 
категоріями: «регулювання» і «координація».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Успішна діяльність організації значною мірою 
залежить від ефективності застосування мене-
джером регулюючих заходів, що направлені на 
усунення конкретних недоліків і помилок в госпо-
дарській діяльності чи роботі персоналу підприєм-
ства щоб запобігти можливим збиткам.

О.І. Мармаза справедливо вважає, що «функ-
ція регулювання має посісти належне місце 
в управлінському циклі з огляду на те, що саме 
вона покликана усувати перешкоди й відхилення 
від цілей діяльності, забезпечувати розвиток орга-
нізацій та якість управління» [5, с. 463].

Регулювання – це функція управління, сутність 
якої полягає в коригуванні за наслідками контролю. 
Ця функція дозволяє підтримувати систему органі-
зації на оптимальному рівні, упорядковувати всі під- 
системи, забезпечувати умови для подальшого вдо- 
сконалення, не припускати надмірного активного уп- 
равління (за наслідками та відхиленнями) [5, с. 464].

Зауважимо, що чим більший склад персоналу 
підприємства, тим складніше менеджерам управ-
ляти людьми, і тим важче контролювати якість і кіль-
кість виконаної роботи, складнішим і відповідальні-
шим є процес регулювання трудової діяльності.

Регулювання дозволяє менеджерам досягти 
запланованих цілей.

Основними цілями функції регулювання є:
− усунення недоліків, відхилень, збоїв, проб-

лем, невідповідностей;
− забезпечення реагування на зміни у внутріш-

ньому та зовнішньому середовищах функціону-
вання з метою досягнення цілей організації;

− забезпечення динамічної рівноваги організа-
ції як системи;

− приведення параметрів функціонування 
фірми до бажаного стану;

− стабілізація діяльності підприємства [4, с. 5].

Основними критеріями, що дозволяють виокре-
мити регулятивну діяльність у функцію управлін-
ського регулювання О.І. Мармаза вважає:

− специфічність мети діяльності, яка має від-
носно самостійне значення. Саме самостійність, 
особливість, відмінність мети зумовлює всі інші 
критерії функції;

− характер даного виду діяльності. 
Це об’єктивно необхідний критерій, що ґрунту-
ється на показниках: а) без цієї діяльності управ-
ління не буде якісним, повноцінним; б) без цієї 
діяльності не будуть досягнуті цілі управління; 
в) без цієї діяльності не буде завершеним (замкне-
ним) управлінський цикл;

− однорідність операцій, що формують зміст 
виду діяльності. Дії, форми, методи, результати 
функції об’єднаються однаковою цілеспрямова-
ністю, характерною для даного виду діяльності;

− специфіка структури функції. Різні дії, опе-
рації, що складають вид діяльності, пов’язані між 
собою. Характер зв’язків, особливості структури 
функції зумовлюються особливостями та цілями 
певного виду діяльності;

− інтегративність функції. Це означає, що 
незважаючи на певну відносну самостійність, своє 
призначення, вона може реалізуватись у повній 
мірі тільки за умов щільної взаємодії з іншими 
функціями;

− наскрізний характер виду діяльності засвід-
чується обов’язковою присутністю функції під час 
виконання будь-яких управлінських завдань, робіт, 
на різних етапах управлінського процесу. Може 
змінюватись обсяг виду діяльності, але об’єктивно 
незмінним залишається цільове призначення 
функції;

− системний зміст. Той чи інший вид діяльності 
має право бути функцією, якщо він укладається 
в поняття системи [5, с. 465].

Отже, регулювання – це операційна функція 
управління, сутність якої полягає в коригуванні 
(виправлення помилок) за наслідками контролю.

Мета регулювання – збереження стійкості орга-
нізації шляхом підтримки необхідного співвідно-
шення між різними її елементами, своєчасної лік-
відації можливих відхилень від установлених норм 
у функціонуванні об’єктів управління; забезпе-
чення позитивних змін та розвитку [5, с. 465–466].

Визначимо суть терміну «регулювання трудо-
вої діяльності персоналу».

О.П. Дяків і В.М. Остоверхов наводять таке 
визначення даного поняття: «регулювання трудо-
вої діяльності персоналу – організаційний процес 
забезпечення та підтримки високоефективної праці 
кожного працівника і персоналу загалом» [2, с. 170].

П.А. Стрельбіцький, О.В. Рарок і Л.А. Рарок розу-
міють регулювання як процес, зокрема вони наво-
дять таке визначення: «регулювання трудової діяль-
ності персоналу – це системно організований процес 
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забезпечення і підтримання високоефективної праці 
кожного окремого працівника і трудового колективу 
в цілому; це найважливіше і постійне завдання 
менеджменту персоналу в організації» [7, с. 85].

Основними завданнями регулювання трудової 
діяльності персоналу є:

− забезпечення високопродуктивної праці всіх 
категорій персоналу;

− підтримання якості продукції та послуг на 
конкурентоспроможному рівні;

− створення безпечних умов праці;
− підтримання у трудовому колективі сприят-

ливого соціально-психологічного клімату [7, с. 85].
Вивчивши праці вітчизняних [3; 6; 8] та зарубіж-

них вчених [11; 12] з менеджменту, можна зробити 
важливі висновки, що наведені нижче.

Особливість функції менеджменту регулювання 
полягає в тому, що, на відміну від інших управлін-
ських функцій (планування, організування, мотиву-
вання, контролювання, прийняття управлінського 
рішення), які здійснюються менеджерами безпосе-
редньо в керуючій системі організації, регулювання 
і контроль є завершальними заходами управління 
які здійснюються ними в керованій системі.

Виявлені під час контролю проблеми і пору-
шення процесу виробничо-господарської діяль-
ності, а також негативні його результати, вимагають 
від менеджерів здійснення регулюючих заходів.

Саме функція регулювання направлена на 
виправлення відхилень фактичних показників від 
запланованих, а також усунення недоліків і поми-
лок виявлених в процесі контролю.

На рисунку 1 зображено місце і роль функції 
менеджменту регулювання.

Менеджери вдаються до коригуючих дій, що 
ґрунтуються на виборі таких управлінських рішень:

1. Усунення відхилень за допомогою управлін-
ських дій, заходів;

2. Перегляд стандартів, нормативів, показни-
ків, критеріїв, оцінок;

3. Усунення відхилень з переглядом стандар-
тів, планів і відхилень.

Проте, зауважимо, що виявлення у процесі кон-
тролювання недоліків, неточностей, порушень, від-
хилень, збоїв, поломок тощо є необхідною, але не 
достатньою умовою для повної стабілізації госпо-
дарської діяльності організації. Менеджеру необ-
хідно розробити виважене управлінське рішення 
і змогти реалізувати комплекс дієвих заходів щодо 
виправлення поточної ситуації. Після цього, необ-
хідно провести повторний контроль і перевірити 
одержані результати. За потреби потрібно про-
вести нові регулюючі заходи.

Група вчених О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник 
і Л.С. Ноджак [4] виділили суб’єкт, об’єкт та інстру-
менти регулювання, а також дали цим поняттям 
наукове тлумачення.

Суб’єктами регулювання є особи, котрі ініцію-
ють та реалізовують коригуючи заходи. Це можуть 
бути представники внутрішнього середовища 
(керівники усіх рівнів управління, управлінці, влас-
ники) та зовнішнього середовища (споживачі, 
постачальники, державні органи влади тощо).

Суб’єкти регулювання спрямовують коригу-
вальні дії на об’єкти регулювання.

Об’єктами регулювання є певні процеси (пла-
нування, організування, мотивування, контролю-
вання), види діяльності (виробнича, фінансова, 
маркетингова, інноваційна тощо), підрозділи та 
працівники підприємства, продукція, ресурси, тех-
нології тощо.

До інструментів регулювання належать: вка-
зівки, доручення, зауваження, вимоги, пояснення, 
доручення, нагадування, резолюції, накази, розпо-
рядження, інструкції, рекомендації тощо [4, с. 7].

Часто, деякі бізнесмени ототожнюють поняття 
«регулювання» і «координація» тоді, коли іде мова 
про спрямування роботи персоналу у потрібне 
русло. Однак, це не вірно, пояснимо нижче чому.

Дослідниця Л.В. Алекперова, доводить, що: 
«координація забезпечує організацію ефектив-
нішого використання всіх видів ресурсів (фінан-
сових, трудових, виробничих), якими володіє під-
приємство. Найважливішими інструментами тут 
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Рис. 1. Регулювання діяльності організації

Джерело: [9, с. 74]
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виступають стратегічне, довгострокове плану-
вання та бюджетування» [1, с. 165].

Термін «координація» доцільно вживати коли 
йде мова про спрямування роботи персоналу 
(соціальної системи) у потрібному напрямку, опти-
мізуючи використання усіх ресурсів підприєм-
ства, а також корегуючи поточні дії процесу праці 
в роботі персоналу. Координація постійно забез-
печує узгодженість у часі й просторі певних дій 
працівників цехів, відділів, служб та органів управ-
ління підприємства.

Зауважимо, що термін «регулювання» сто-
сується лише виробничої системи, оскільки, ця 
функція направлена на виправлення виявлених 
в процесі контролю помилок, неточностей, збоїв, 
поломок в роботі обладнання (верстатів, уста-
новок, агрегатів). Функція менеджменту регулю-
вання забезпечує правильне виконання поточ-
них завдань, пов’язаних з усуненням відхилень 
від заданого режиму роботи виробничої системи 
підприємства. Регулювання є діяльністю із під-
тримки в системі управління виробництвом зада-
них показників, параметрів, норм. Дана функція 
здійснюється менеджером у процесі оперативного 
управління шляхом диспетчеризації завдань на 
основі контролю та аналізу господарської діяль-
ності підприємства.

Тому, ми вважаємо, що регулювання і коорди-
нація роботи стосуються соціально-виробничої 
системи підприємства (персонал і обладнання), 
і повинні здійснюватися менеджером одночасно 
в залежності від ситуації (тут реалізується ситуа-
тивний підхід до управління організацією).

Логічно відзначити, що регулювання і коор-
динація пов’язані між собою і здійснюються за 
результатами управлінського контролю.

За результатами контролю господарської діяль-
ності підприємства, тобто, фактично отриманих 
показників (Фр) і планових показників (Пп), можливі 
такі варіанти дій менеджера:

1) Фр < Пп – якщо планових показників не досяг-
нуто – тоді менеджер застосовує функції регулю-
вання (обладнання) і координації (дії персоналу), 
щоб досягти планових результатів, тобто відбува-
ється активізація роботи.

2) Фр = Пп – якщо фактично отримані показ-
ники співпадають із плановими показниками – тоді 
потреба у регулюванні відпадає.

3) Фр > Пп – якщо фактично отримані показники 
є більшими за планові – тоді можливі два варіанти 
дій менеджера:

а) Якщо на виході операційної системи отри-
мано більше продукції (виконано робіт, надано 
послуг) і були перевитрати ресурсів підприєм-
ства – тоді менеджер повинен скоротити виді-
лення ресурсів в наступному плановому періоді.

б) Якщо на виході операційної системи отри-
мано більше продукції (виконано робіт, надано 

послуг) і не було перевитрат ресурсів підпри-
ємства (або вони дуже незначні) – то менеджер 
повинен переглянути існуючий план виробництва 
у наступному плановому періоді в сторону збіль-
шення отриманих результатів.

Менеджер повинен уважно стежити за мож-
ливими відхиленнями фактичних показників від 
запланованих.

Відхилення, залежно від причин виникнення, 
поділяють на дві групи:

− відхилення, зумовлені плануванням (пов’язані 
з помилками та прорахунками під час формування 
прогнозів, розроблення норм, стандартів, критеріїв, 
інструкцій, кошторисів, бюджетів, недостовірністю 
чи неповнотою вхідної інформації);

− відхилення, зумовлені діяльністю (пов’язані 
з непередбачуваними чи малопрогнозованими 
змінами у внутрішньому та зовнішньому серед-
овищах функціонування підприємства) [4, с. 5].

Зауважимо, що менеджер повинен діяти 
по ситуації і приймати обґрунтовані управлін-
ські рішення, виходячи з комерційних цілей 
підприємства і планів, враховуючи виробничі 
потужності, а також наявні ресурси і фінансові  
можливості.

Вчені П.А. Стрельбіцький, О.В. Рарок 
і Л.А. Рарок застерігають менеджерів, що «недо-
статня увага до будь-якого елементу регулювання 
діяльності, яким би малозначущим і дріб’язковим 
він комусь не здавався, може суттєво зашкодити 
виробництву, а витрати на інші елементи перетво-
рити на непоправні збитки» [7, с. 85].

Дослідження, проведені вченими О.Є. Кузь-
міном, О.Г. Мельник і Л.С. Ноджак [4] дали змогу 
виокремити такі види регулювання:

1. За етапами технології менеджменту:
− регулювання на етапі планування: перегляд 

планів, стандартів, норм, цільових показників, 
заходів, бюджетів тощо:

− регулювання на етапі організування: зміна 
форми, типу організаційної структури управління, 
перерозподіл завдань, функцій, повноважень, 
відповідальності, усунення дублювання функцій, 
звільнення працівників;

− регулювання на етапі мотивування: перегляд 
форм та систем оплати праці для різних категорій 
працівників, призначення премій, доплат, надба-
вок, стягнень за результатами діяльності;

− регулювання на етапі контролювання: зміна 
форм проведення контролю, методів, засобів, 
інструментів, суб’єктів контролювання.

2. За обов’язковістю:
− директивне регулювання: є обов’язковим, 

чітко визначає масштаб та характер коректив;
− індикативне: є рекомендаційним, окреслює 

можливі варіанти змін, але нав’язує жодного із них.
3. За приналежністю до середовища функціо-

нування:
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− регулювання у внутрішньому середовищі 
організації: пов’язане зі змінами цілей, завдань, 
технологій, працівників, структури тощо;

− регулювання у зовнішньому середовищі: 
пов’язане з переглядом умов співпраці із поста-
чальниками, споживачами, фінансово-кредитними 
установами, транспортними, страховими, юридич-
ними організаціями, ліквідацією конфліктних ситу-
ацій із державними органами влади.

4. За причиною:
− регулювання, спричинене негативними проя-

вами (проблемами, браком, перевитратами, втра-
тами тощо);

− регулювання, спричинене позитивними про-
явами (новими можливостями, покращанням 
кон’юнктури ринку).

5. За формою:
− активне регулювання (реалізується на заса-

дах наказів, вказівок, розпоряджень, інструкцій, 
резолюцій);

− пасивне регулювання (реалізується на заса-
дах рекомендацій, побажань, інформування, про-
позицій, пояснень, переконань).

6. За рівнем формалізації:
− регулювання формалізоване: чітко визначає 

характер, масштаб та параметри заходів регулю-
вального характеру в алгоритмічній, інструктивній, 
розпорядчій формах;

− регулювання неформалізоване: базується 
на багатоваріантності регулювальних заходів, від-
сутності їх алгоритмізації.

7. За рівнем адаптування до змін середовища 
функціонування:

− гнучке регулювання: враховує зміни середо-
вища функціонування та альтернативність варіан-
тів розвитку ситуації;

− жорстке регулювання: розглядає лише єди-
ний жорсткий варіант регулювальних заходів, які 
не переглядаються у міру зміни параметрів сере-
довища функціонування.

8. За сферою регулювання:
− регулювання виробничої сфери;
− регулювання фінансової сфери;
− регулювання сфери постачання;
− регулювання маркетингової сфери;
− регулювання кадрової сфери;
− регулювання інноваційної сфери;
− регулювання інвестиційної сфери тощо  

[4, с. 6-7].
На практиці в організаціях часто виникає опір 

серед виконавців під час реалізації регулюваль-
них заходів внаслідок таких причин:

− небажання працівників переробляти уже зро-
блену роботу;

− незгода працівників зі змістом регулюваль-
них заходів;

− небажання визнавати працівниками власні 
помилки та прорахунки;

− виникнення додаткового обсягу робіт без 
належного мотивування;

− несвоєчасність доведення до виконавців 
регулювальних заходів;

− нечіткість формулювання регулювальних 
заходів;

− недостатність досвіду та кваліфікації вико-
навців у виконанні регулювальних заходів;

− виникнення конфліктних ситуацій між 
суб’єктами регулювання та виконавцями стосовно 
змісту та призначення регулювальних заходів 
тощо [4, с. 8].

Справедливий висновок робить Г.В. Осовська: 
«Всі інші функції (планування, організація, моти-
вація, контроль) не досягнуть своєї мети, якщо не 
буде результативно здійснюватися функція регулю-
вання. Вона виконує з’єднуючу роль між менедже-
ром і об’єктом, на який спрямована його діяльність. 
Тільки через здійснення регулювання можливий 
вплив менеджера на об’єкт управління для забез-
печення його динамічної рівноваги» [6, с. 433].

Координація забезпечує узгодженість у часі й 
просторі дій органів управління та посадових осіб, 
а також між системою (фірмою) в цілому і зовніш-
нім середовищем [6, с. 430].

Висновки з проведеного дослідження. Функ-
ція менеджменту регулювання завжди поєднує 
в собі координацію роботи персоналу підприєм-
ства і власне регулюючий вплив на виробничу 
систему, що дозволяє привести у відповідність 
фактичні показники до запланованих.

Будь-яка інша функція менеджменту (плану-
вання, організування, мотивування, контролю-
вання, прийняття управлінського рішення) не 
може бути спрямована на керовану систему під-
приємства, ігноруючи функцію регулювання. 
Завдяки виконанню функції регулювання є можли-
вим постійний зв’язок суб’єкта управління (керів-
ника) з об’єктом керування (підлеглі). Менеджеру 
надзвичайно важливо вміти застосовувати на 
практиці функцію регулювання щоб забезпечити 
якісний управлінський процес.

Практичне значення одержаних результатів 
дослідження полягає у можливості їх використання 
студентами, викладачами, науковцями для погли-
бленого вивчення теоретичних засад управлінської 
діяльності, а також менеджерами комерційних під-
приємств – як матеріал рекомендаційного харак-
теру при здійсненні заходів і дій регулюючого впливу 
на персонал організації щоб досягти узгодженості 
у часі й просторі дій відділів та посадових осіб.

Викладені результати дослідження не вичер-
пують усіх аспектів застосування функції менедж-
менту регулювання, тому перспективним напрям-
ком подальших досліджень може бути побудова 
моделі механізму регулювання і координації соці-
ально-виробничої системи організації в умовах 
економічної кризи.
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У статті досліджено питання створення 
та ефективного використання системи 
інноваційного маркетингу на туристичних 
підприємствах. Визначено характерні риси 
інновацій у туризмі. Розглянуто особливості 
продуктових, ресурсних, технікоекономіч-
них та організаційних інновацій, а також 
проблеми їх взаємозв’язку та переплетіння 
в процесі освоєння нових туристичних 
ресурсів. Досліджено зміст впливу потреби 
споживачів туристичного продукту щодо 
розроблення та вдосконалення властивос-
тей і характеристик пропонованого туру. 
Вивчено передумови виникнення та особ-
ливості нового напряму туристичної діяль-
ності – подієвого туризму. Обґрунтовано 
необхідність використання в умовах кон-
куренції потужних інструментів і методів 
управління, зокрема застосування найбільш 
прогресивного, радикального й універсаль-
ного методу – реінжинірингу бізнеспроце-
сів, де важливою є взаємодія бізнеспроцесів 
туристичного підприємства, ринку і спо-
живачів. Окреслено перспективи розвитку 
туристичної галузі щодо підвищення еконо-
мічних показників діяльності туристичних 
підприємств та їхньої конкурентоспромож-
ності на внутрішньому і зовнішньому турис-
тичних ринках.
Ключові слова: інновації, інноваційний про-
дукт, бізнесінструменти, туристичні 
послуги, туристичний продукт, маркетин-
гові технології, туристична індустрія.

В статье исследованы вопросы создания 
и эффективного использования системы 

инновационного маркетинга на туристи-
ческих предприятиях. Определены харак-
терные черты инноваций в туризме. Рас-
смотрены особенности продуктовых, 
ресурсных, техникоэкономических и орга-
низационных инноваций, а также проблемы 
их взаимосвязи и переплетения в процессе 
освоения новых туристических ресурсов. 
Исследованы вопросы влияния потребно-
сти потребителей туристического про-
дукта на разработку и усовершенствование 
свойств и характеристик предлагаемого 
тура. Изучены предпосылки возникновения 
и особенности нового направления тури-
стической деятельности – туризма, свя-
занного с определенным событием. Обо-
снована необходимость использования 
в условиях конкуренции мощных инструмен-
тов и методов управления, в частности 
наиболее радикального, прогрессивного 
и универсального метода – реинжиниринга 
бизнеспроцессов, где важным фактором 
является взаимодействие бизнеспроцес-
сов туристического предприятия, рынка 
и потребителей. Очерчены перспективы 
развития туристической отрасли относи-
тельно повышения экономических показа-
телей деятельности туристических пред-
приятий и их конкурентоспособности на 
внутреннем и на внешнем туристических 
рынках.
Ключевые слова: инновации, инновацион-
ный продукт, бизнесинструменты, тури-
стические услуги, туристический продукт, 
маркетинговые технологии, туристиче-
ская индустрия.

The article investigates the issues of creation and effective use of the innovative marketing system at tourism enterprises. The characteristic features of 
innovations in tourism are determined. The peculiarities of product, resource, technicaleconomic and organizational innovations, as well as the problems 
of their interconnection and intertwining in the process of development of new tourist resources are considered. The content of the impact of the need of the 
tourism product consumers on developing and improving the properties and characteristics of the proposed tour is investigated. The prerequisites of emer-
gence and peculiarities of new direction of tourist activity – event tourism are studied. The measures are proposed that can be taken to combat seasonality 
in tourism. The necessity to use under the conditions of competition powerful tools and methods of management, in particular applying the most progres-
sive, radical and universal method – reengineering of business processes, where the interaction of business processes of the tourist enterprise, the market 
and consumers is substantiated. A special direction of the innovative activity in tourism is the offer of a new event market. Moreover, organizing such events 
during the low season is one way of combating seasonality in tourism. New approaches to business organization, concentration processes in the tourism 
sector necessitate the systematization of advanced approaches to the marketing activities of tourism enterprises. Informationinnovation technologies, 
modern business tools provide support for marketing by providing information on innovations necessary for making marketing decisions, directions of 
using marketing information in tourism. Introducing product, resource, technicaltechnological, organizational and marketing innovations into the practice of 
domestic enterprises in the tourism industry will not only attract additional tourist flow, improve the economic indicators of the activity of tourism enterprises 
and increase their competitiveness both at domestic and foreign tourist markets but will also improve the quality of service of guests, more fully meet their 
needs, taking into account the specific requests of individual groups of consumers. The perspectives of the development of the tourism industry on impro-
ving the economic indicators of tourism enterprises and increasing their competitiveness at both domestic and foreign tourism markets are outlined.
Key words: innovations, innovative product, business tools, tourism services, tourism product, marketing technologies, tourism industry.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ  
НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF TOURISM DEVELOPMENT 
BASED ON INNOVATIVE MARKETING TECHNOLOGIES

Постановка проблеми. У сучасних умовах жор-
сткої конкуренції на ринку туристичних послуг дов-
гостроковий успіх компанії нерозривно пов’язаний 
з її здатністю безперервно впроваджувати інно-
вації. Інноваційна діяльність передбачає не лише 
практичне використання науково-технічних роз-
робок і винаходів, а й включає зміни в продуктах, 
процесах, маркетингу, організації та управлінні 
виробництвом. Інноваційна діяльність у туризмі 

знаходить своє втілення у створенні нових або 
поліпшенні існуючих турпродуктів, удосконаленні 
транспортних, готельних та інших послуг, осво-
єнні нових ринків, упровадженні провідних інфор-
маційних, телекомунікаційних технологій, сучас-
них форм організаційно-управлінської діяльності, 
нових підходів до задоволення потреб туристів.

На даному етапі розвитку туристичної діяльності 
істотне значення має підвищення ефективності 
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розвитку сфери туризму на основі інноваційних мар-
кетингових технологій, що сприятиме створенню 
конкурентоспроможного туристичного продукту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження у галузі маркетингу послуг відносяться 
до третьої чверті ХХ ст. Сьогодні існують десятки нау-
ково-дослідних груп в університетах за кордоном, 
що вивчають менеджмент і маркетинг послуг. Мар-
кетинг послуг та проблеми маркетингової концепції 
розглядаються у працях вітчизняних та зарубіжних 
науковців і практиків: Ф. Котлера, К.Л. Келлера, 
Т.О. Примак, А.М. Костюченко, Е.В. Новаторова, 
О.С. Тєлєтова, Н.Є. Косолап, С.Я. Касян, М.А. Дон-
ченко, Н.Є. Кудли та ін. У дослідженнях указаних 
авторів виконано глибокий аналіз сутності та проб-
лем маркетингу туристичних послуг [3; 5].

Сьогодні багато наукових розробок присвячено 
проблемам інноваційного розвитку в туристич-
ному бізнесі. Науковий підхід до розвитку іннова-
ційної діяльності розглядається в роботах учених: 
В.С. Новікова, М.М. Малахової, Д.С. Ушакова, 
В.М. Аньшина, Л.С. Александрової, І.Г. Балаба-
нова, А.А. Дагаєва, О.В. Федорова, Д. Аакера, 
В.Ю. Колесова, Н.Г. Кузнєцова, С.Г. Тягліва, 
В.Л. Горбунова, Т.А. Фролової.

Тем не менше у наукових працях цих учених 
недостатньо повно розкрито питання створення та 
ефективного використання системи інноваційного 
маркетингу на туристичних підприємствах.

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення практичного досвіду використання турис-
тичних послуг та визначення шляхів підвищення 
ефективності розвитку сфери туризму на основі 
інноваційних маркетингових технологій; дослідження 
особливості продуктових, ресурсних, техніко-еконо-
мічних та організаційних інновацій, а також проблем 
їх взаємозв’язку та переплетіння в процесі освоєння 
нових туристичних ресурсів; вивчення передумови 
виникнення та особливості нового напряму турис-
тичної діяльності – подієвого туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах конкурентного ринкового середовища 
кожна фірма використовує ефективні інструменти 
маркетингу з метою успішного функціонування, задо-
волення попиту ринку та досягнення прибутковості.

Маркетинг в індустрії туризму покликаний вия-
вити потреби туристів, створити привабливі для 
них туристичні послуги, ознайомити потенційних 
туристів із доступними для них туристичними про-
дуктами, поінформувати їх про місце, де можна ці 
послуги придбати [2].

До інновацій у туризмі слід віднести передусім 
ті нововведення, які супроводжуються:

- відновленням і розвитком духовних та фізич-
них сил туристів;

- якісно новими змінами туристичного продукту;
- підвищенням ефективності функціонування 

інфраструктури туризму;

- підвищенням ефективності процесів фор-
мування, позиціонування та споживання турис-
тичних послуг, прогресивними змінами чинників 
виробництва.

Більшість дослідників інноваційних процесів 
у туризмі відзначає, що туризм є активним спо-
живачем технічних інновацій, вироблених іншими 
галузями: спеціального туристського спорядження 
на основі сучасних матеріалів, системи клімат-
контролю в готелях, електронних гідів-наставни-
ків, супутникових навігаторів, комп’ютерних сис-
тем управління та обліку, електронної реклами та 
комерції. Разом із тим питання про те, чи здійс-
нюють підприємства туристичної індустрії ново-
введення самостійно і що вважати інновацією 
у туризмі, залишається відкритим [1; 3]. По суті, 
проблема звужується до наявності сервісних інно-
вацій у туризмі, що не цілком правомірно, оскільки 
індустрія туризму включає також і підприємства 
виробничої сфери (з виробництва туристського 
інвентарю, спорттоварів, одягу для відпочинку 
та туризму, сувенірів тощо), які мають найбільш 
широкі можливості впровадження інновацій.

Інновації безпосередньо у сфері послуг (сер-
вісні інновації) можуть бути визначені як нова кон-
цепція сервісу, нові канали зв’язку з клієнтами, 
нові системи розподілу й технологічні рішення, які 
найчастіше сильно змінюють пропозицію послуг 
на ринку, оновлюють функції фірми і потребують 
структурно нових організаційних, технологічних 
і людських можливостей фірми [1; 6].

Продуктові, ресурсні, техніко-технологічні та 
організаційні інновації взаємопов’язані та переті-
кають одна в одну. Наприклад, розроблення нових 
турів часто будується на освоєнні нових туристич-
них ресурсів, при цьому новий турпродукт може 
орієнтуватися на нові групи споживачів. Якщо зупи-
нитися на продуктових і ресурсних інноваціях 
у туризмі, можна зазначити, що успіх комерційної 
діяльності на ринку туризму визначається, перед-
усім, привабливістю пропонованого туристичного 
продукту. Розроблення нових турів і вдоскона-
лення існуючих туристичних продуктів є головними 
напрямами інноваційної діяльності туроператорів. 
Туристичний продукт (тур) – це туристична подо-
рож (поїздка) за визначеним маршрутом у кон-
кретні терміни, забезпечена комплексом туристич-
них послуг (бронювання, розміщення, харчування, 
транспорт, рекреація, екскурсії тощо) [3].

Основу будь-якого туристичного продукту 
становить необхідність задоволення будь-якої 
потреби, адже насправді споживач купує не про-
дукт як такий, а його здатність задовольнити 
певну потребу, тому «серцевиною» продукту є 
його спрямованість на вирішення проблеми, задо-
волення конкретної потреби споживача. Отже, 
для туристичного підприємства величезне зна-
чення має виявлення цієї потреби, стосовно якої 



149

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

конкретні властивості турпродукту (рівень якості, 
комфорт, престиж, економічність) відіграють дру-
горядну роль. Наприклад, зміна способу життя 
людей останнім часом призвела до інтенсивного 
розвитку таких видів туризму, як пригодницький, 
екстремальний, екологічний.

Розроблення турів, основу яких становить нова 
потреба споживачів, становить сутність базисних 
продуктових інновацій у туризмі. Удосконалення 
окремих властивостей і характеристик пропоно-
ваного турпродукту становить сутність поліпшу-
ючих продуктових інновацій (розміщення туристів 
у більш комфортних номерах, включення в пакет 
додаткових послуг). Оскільки тур являє собою 
подорож за визначеним маршрутом, то освоєння 
нових напрямків поїздок (у нові країни, регіони) 
також є продуктовою інновацією.

Матеріальну основу турпродукту становлять 
певні туристичні ресурси: об’єкти природи, історії, 
культури, поточні події, явища. Особливу катего-
рію туристських ресурсів становлять певні події, 
які хоча й мають короткочасний характер (декілька 
днів на рік), але здебільшого відбуваються регу-
лярно, що дає змогу формувати тури на більш-
менш постійній основі. Подієвий туризм – порів-
няно молодий напрям у туризмі, що поєднує 
традиційний відпочинок та участь у різноманітних 
видовищних заходах: національних фестивалях 
та святах, театралізованих шоу та карнавалах, 
фестивалях кіно і театру, гастрономічних фести-
валях і виставках квітів, модних показах, фести-
валях музики й музичних конкурсах, спортивних 
подіях, міжнародних технічних салонах тощо.

Особливість подієвого туризму полягає у тому, 
що щороку він поповнюється новими подієвими 
турами, які з випадкових переходять у розряд регу-
лярних. Таким чином, особливим напрямом інно-
ваційної діяльності в туризмі є пропозиція ринку 
нової події. Причому організація таких подій під 
час низького сезону є одним зі способів боротьби 
із сезонністю у туризмі [6].

Нові підходи до організації бізнесу, концентраційні 
процеси у сфері туризму зумовлюють необхідність 
систематизації передових підходів до маркетинго-
вої діяльності туристичних підприємств. Інформа-
ційно-інноваційні технології, сучасні бізнес-інстру-
менти забезпечують підтримку маркетингу шляхом 
надання інформації щодо інновацій, необхідних для 
прийняття маркетингових рішень, напрямів викорис-
тання маркетингової інформації в туризмі: засобами 
реклами в Інтернеті, новим тлумаченням поняття 
«електронний бізнес» (е-маркетинг, е-комерція), які 
більш детально характеризуються з урахуванням 
галузевої специфіки [1; 5].

Необхідність використання в умовах конку-
ренції потужних інструментів і методів управління 
зумовлює застосування найбільш прогресивного, 

радикального й універсального методу – реінжи-
нірингу бізнес-процесів із застосуванням інтегра-
ційного характеру інструментальних засобів під-
тримки реінжинірингу, де важливою є взаємодія 
бізнес-процесів туристичного підприємства, ринку 
і споживачів. Інноваційна реклама будується на 
використанні в промо-акціях сучасного технічного 
забезпечення, новітніх комп’ютерних техноло-
гій і нестандартних способів подачі інформації. 
Однією з нових маркетингових інновацій є вико-
ристання інтерактивних столів, надсучасних інтер-
активних проекцій, телевізорів нового покоління, 
новітніх комп’ютерних технологій.

Висновки з проведеного дослідження. 
Упровадження продуктових, ресурсних, техніко-
технологічних, організаційних та маркетингових 
інновацій у практику вітчизняних підприємств 
в індустрії туризму не тільки дасть змогу залучити 
додатковий туристичний потік, поліпшити еконо-
мічні показники діяльності туристичних підпри-
ємств і підвищити їх конкурентоспроможність як 
на внутрішньому, так і зовнішньому туристичних 
ринках, а й забезпечить підвищення якості обслу-
говування гостей, більш повне задоволення їхніх 
потреб з урахуванням специфічних запитів окре-
мих груп споживачів.

На сучасному етапі в міждержавних і національ-
них системах управління туристичною діяльністю 
почали проходити інноваційні процеси: настав час 
освоєння та застосування нових технологій (елек-
тронна торгівля, створення віртуальних туристич-
них фірм); удосконалюються форми маркетингу та 
створення туристичного продукту. Використання 
нових технологій приносить великий ефект для 
діяльності підприємств туристичної індустрії.
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У статті розглянуто основні причини тру-
дових конфліктів на вітчизняних підприєм-
ствах аграрної сфери. Доведено, що ефек-
тивне управління конфліктами неможливе 
без розуміння їх сутності та походження, 
першопричини, якою б прихованою вона не 
була. Обґрунтована причиннонаслідкова діа-
грама основних причин виникнення трудових 
конфліктів на підприємствах України, побу-
дова якої дає змогу спланувати діяльність 
із вирішення існуючих проблем. Такими гру-
пами причин (факторів) є загальні причини, 
ментальні причини, організаційноуправлін-
ські та людський чинники. Окрема увага при-
діляється ролі та діям керівника в процесі 
розвитку конфлікту. Проаналізовано особ-
ливості національного менталітету вітчиз-
няних працівників та керівників, його слабкі 
сторони та вплив на управління конфлік-
тами. Звернено увагу на загальні причини 
виникнення трудових конфліктів, до яких, 
зокрема, належить суттєвий рівень агре-
сії в суспільстві у цілому, викликаний пору-
шенням базових потреб людини, почуттям 
небезпеки, зниженням рівня життя.
Ключові слова: трудові конфлікти, націо-
нальний менталітет, трудовий менталі-
тет, характер, управління конфліктами, 
організація, організаційна культура. 

В статье рассмотрены основные причины 
трудовых конфликтов на отечественных 

предприятиях аграрной сферы. Доказано, 
что эффективное управление конфлик-
тами невозможно без понимания их сущно-
сти и происхождения, первопричины, какой 
бы скрытой она ни была. Обоснована при-
чинноследственная диаграмма основных 
причин возникновения трудовых конфлик-
тов на предприятиях Украины, построение 
которой позволяет спланировать деятель-
ность по решению существующих проблем. 
Такими группами причин (факторов) явля-
ются общие причины, ментальные причины, 
организационноуправленческие и человече-
ский факторы. Особое внимание уделяется 
роли и действиям руководителя в процессе 
развития конфликта. Проанализированы 
особенности национального менталитета 
отечественных работников и руководите-
лей, его слабые стороны и влияние на управ-
ление конфликтами. Обращается внимание 
на общие причины возникновения трудо-
вых конфликтов, к которым, в частности, 
относится существенный уровень агрессии 
в обществе в целом, вызванный нарушением 
базовых потребностей человека, чувством 
опасности, снижением уровня жизни.
Ключевые слова: трудовые конфликты, 
национальный менталитет, трудовой 
менталитет, характер, управление кон-
фликтами, организация, организационная 
культура.

Crises in political, economic and social life, instability in all sectors of the economy lead to the emergence of social and psychological tensions in society, in 
enterprises, between managers and subordinates. This tension manifests itself in the form of labor conflicts, which significantly worsen the sociopsycho-
logical climate in labor collectives and reduce labor productivity. The article deals with the main causes of labor conflicts at domestic agricultural enterprises. 
It is proved that effective management of conflicts is impossible without understanding their essence and origin, the root cause, whatever their hidden 
nature. The cause and effect diagram of the main causes of labor conflicts at Ukrainian enterprises is substantiated, the construction of which allows to plan 
activities for solving existing problems. These groups of causes (factors) are common causes, mental causes, organizational and managerial factors, and 
human factors. Particular attention is paid to the role and actions of the leader in the conflict development process. The peculiarities of the national mentality 
of domestic workers and managers, its weaknesses and the impact on conflict management are analyzed. Attention is drawn to the common causes of 
labor conflicts, which include, in particular, a significant level of aggression in society as a whole, caused by a violation of basic human needs, a sense of 
danger, and a decrease in the standard of living. The considerable burden of the "Soviet experience" inherent in many executives, especially the elderly, is 
manifested in the authoritarian style of leadership, the use of predominantly administrative methods of government, and the power held on insurance penal-
ties. Such outdated views on managing the workforce often lead to conflicts. The task of managing conflicts is to gain control over the process and forms 
of the conflict, in order to reduce costs and minimize negative consequences, as well as maximize positive outcomes. The process of conflict resolution is 
the elimination of the contradictions that led to the conflict and the establishment of normal relations between the opposing parties. Contemporary views on 
social and labor relations suggest the development of a qualitatively new type of coordination of workers' activities, which in modern economic literature is 
defined as teamwork. Of course, teamwork can only be successful if there is no conflict between team members.
Key words: labor conflicts, national mentality, labor mentality, character, conflict management, organization, organizational culture.

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ  
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ
THE BASIC REASONS FOR LABOR CONFLICT  
ON DOMESTIC AGRICULTURAL ENTERPRISES

Постановка проблеми. Кризові явища в полі-
тичному, економічному і соціальному житті України, 
нестабільність у всіх галузях економіки не тільки 
в нашій країні, а й у всьому світі призводять до 
виникнення соціальної та психологічної напруги 
в суспільстві, на підприємствах, між керівниками 
та підлеглими тощо. Ця напруга не може не мати 
проявів, зокрема у вигляді трудових конфліктів, 
що значною мірою погіршують соціально-психоло-
гічний клімат у трудових колективах та знижують 
продуктивність праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню теоретичних та практичних аспек-

тів управління трудовими конфліктами присвя-
чено праці багатьох дослідників, до яких можна 
віднести О.А. Біловодську, Т.В. Кириченко [1], 
О.Й. Крису [5], І.В. Міщук, В.Б. Пасічнюк [6], 
В.М. Никоничук, К.С. Цимбріляк [7], М.В. При-
мушу [9], М.В. Семикіну [11], І.П. Сівчук [12] та 
багатьох інших. Вітчизняні й закордонні науковці 
зробили значний внесок у дослідження сутності 
конфліктів та їхніх складників, методів управління 
конфліктами.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення основних причин виникнення конфліктів, що 
впливають на економічну діяльність вітчизняних 
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підприємств аграрної сфери з метою поперед-
ження їхніх негативних наслідків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конфлікт – це відсутність згоди між двома і більше 
сторонами, які можуть бути конкретними осо-
бами або групами. У господарських відносинах 
конфлікти мають особливе значення, оскільки їх 
перебіг суттєво впливає, з одного боку, на стан 
економіки держави у цілому, а з іншого – зачіпає 
інтереси окремих учасників цих відносин [12].

Виявлення причин конфлікту є одним із пер-
шочергових завдань під час побудови схеми 
управління конфліктами загалом чи окремим кон-
фліктом зокрема. Безумовно, причини конфліктів 
можуть бути різноманітними [10]. Для того щоб 
ефективно управляти конфліктами, слід розуміти 
їх сутність та походження, першопричину, якою б 
прихованою вона не була.

Трудові конфлікти виникають на підприєм-
ствах, установах, організаціях незалежно від 
форми власності: приватної (індивідуальна, осо-
биста, приватно-трудова, приватно-капіталіс-
тична), колективної (кооперативна, акціонерна, 
громадські організації), державної (комунальна, 
загальнодержавна – усього народу) [12].

Також варто звернути увагу на те, що сучасні 
погляди на конфлікти на відміну від традиційних 
визначають конфлікт не лише як однозначно нега-
тивне явище. Підхід до усвідомлення ролі кон-
флікту стає більш прагматичним: конфлікт – без-
умовно, невід’ємна частина будь-якої організації, 
конфліктом варто управляти [10, с. 362].

І. Сівчук головними причинами виникнення 
колективних трудових спорів на підприємстві 
визначає: дефіцит ресурсів (матеріальних, люд-
ських, інформаційних тощо); взаємопов’язаність 
поставлених завдань; розбіжності в інтересах, 
цілях, життєвих цінностях; особливості характеру 
особистості, манери поведінки та накопичений 
життєвий досвід [12].

Вагомі причини виникнення трудових конфлік-
тів пов’язані з особливостями менталітету віт-
чизняних працівників. Г. Дмитренко та А. Гошко 
відзначають такі їхні ментальні якості, як право-
вий нігілізм, бажання «спіймати рибку» без праці, 
звичка працювати абияк, невміння цінувати робо-
чий час, а також поширена безвідповідальність 
у системі управління [2; 11].

Також варто уваги те, що ментальність знач-
ної частини громадян, переважно старшого віку, 
несе відбиток радянського менталітету, що скла-
дався протягом семи десятиліть на всій території 
СРСР незалежно від національної приналежності. 
Її головними рисами є опір змінам, пасивність, без-
ініціативність, бажання мати над собою сильного 
лідера, вислужитися перед керівництвом, зави-
щені очікування від нього, комплекс меншовар-
тості, у роботі – «зрівнялівка», вдавана діяльність, 

надія на зовнішню допомогу («керівник завжди 
правий», «як би чого не вийшло…») [8].

Однією з негативних рис характеру українських 
працівників низка вчених вважає недостатню дис-
циплінованість, точність та педантичність у роботі. 
При цьому відзначається, що суттєвим мотивацій-
ним стимулом для персоналу може бути неодно-
разове засудження, яке викликає відчуття сорому 
і бажання реабілітуватися в очах колективу та 
керівництва [14, с. 287].

З огляду на особливості сторін, виділяються 
такі трудові конфлікти:

– між трудовим колективом і адміністрацією;
– між трудовим колективом і профспілковим 

комітетом підприємства;
– між адміністрацією і профспілкою;
– між трудовими колективами різних підприємств;
– між трудовими колективами й органами 

управління держави [9].
Нами обґрунтовано причинно-наслідкову діа-

граму основних причин виникнення трудових 
конфліктів на підприємствах України (рис. 1), 
побудова якої дає змогу спланувати діяльність із 
вирішення існуючих проблем, створюючи декілька 
пластів категорій (груп), які можуть бути чинни-
ками, що викликають проблеми.

Такими групами причин (факторів) є загальні 
причини, ментальні причини, організаційно-управ-
лінські й людський чинники. Слід відзначити, що 
деякі з причин, що відносяться до різних груп, 
можуть певним чином перекликатися між собою 
або призводити до спільних наслідків. Межі між 
деякими причинами можуть бути розмитими, 
наприклад між особливостями характеру керів-
ника і стилем його керівництва.

Низка науковців, зокрема В.М. Никоничук 
і К.С. Цимбріляк звертають увагу на роль та дії 
керівника в процесі розвитку конфлікту. Зокрема, 
вони зазначають, що необ’єктивність керівника, 
яка викликає конфлікт, може бути наслідком зани-
женої та завищеної оцінки результатів діяльності 
й поведінки підлеглих співробітників. Серед типо-
вих помилок завищення оцінок вони називають 
дружнє ставлення на основі неформального спіл-
кування, бажання бути добрим й великодушним, 
переваги особисто симпатичним людям тощо [7].

Заниження оцінок стає можливим у результаті 
навмисного прагнення до покарання, особистої 
антипатії чи поганої репутації, невміння співробіт-
ника ефективно представити виконану роботу.

Несправедливість із боку керівника в оцінці 
роботи та поведінки своїх підлеглих виявляється, 
зокрема, у застосуванні заохочень і покарань, 
установленні посадових окладів і розмірів додат-
кових виплат, заповненні вакансій і часто бездока-
зовій критиці за уявні помилки, спробах приховати 
неприємну інформацію, нехтуванні переконли-
вими аргументами [7].



153

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Тр
уд

ов
і 

ко
н-

ф
лі

кт
и 

О
рг

ан
із

ац
ій

но
-у

пр
ав

лі
нс

ьк
і ч

ин
ни

ки

За
га

ль
ні

пр
ич

ин
и

Д
ис

та
нц

ію
ва

нн
я 

ві
д 

ос
об

ис
то

ї 
ві

дп
ов

ід
ал

ьн
ос

ті

Н
ед

ос
ко

на
лі

ст
ь 

тр
уд

ов
ог

о 
за

ко
но

да
вс

тв
а 

У
кр

аї
ни

Н
ес

та
бі

ль
ні

ст
ь 

ек
он

ом
ік

и

Л
ю

дс
ьк

ий
 

чи
нн

ик

За
зд

ро
щ

і
В

за
єм

ов
ід

но
си

ни
 

м
іж

 п
ід

ро
зд

іл
ам

и 
(в

ну
тр

іш
ня

 
ко

нк
ур

ен
ці

я)

К
он

фл
ік

т 
ін

те
ре

сі
в

Ро
ди

нн
і с

то
су

нк
и 

м
іж

 
сп

ів
ро

бі
тн

ик
ам

и

О
со

би
ст

і с
им

па
ті

ї (
ан

ти
па

ті
ї)

«Р
ад

ян
сь

ки
й»

 
ст

ил
ь 

ке
рі

вн
иц

тв
а

Н
ед

ос
та

тн
я

ди
сц

ип
лі

но
ва

ні
ст

ь,
 

то
чн

іс
ть

 т
а 

пе
да

нт
ич

ні
ст

ь 
у 

ро
бо

ті

Н
еч

іт
ки

й 
ро

зп
од

іл
 ф

ун
кц

ій
 

і в
ід

по
ві

да
ль

но
ст

і

Н
из

ьк
ий

 р
ів

ен
ь 

ж
ит

тя
 

в 
кр

аї
ні

Н
ед

ов
ір

а 
до

 к
ер

ів
ни

цт
ва

 
з 

бо
ку

 п
ра

ці
вн

ик
ів

П
ол

іт
ич

на
 н

ес
та

бі
ль

ні
ст

ь

Бе
зі

ні
ці

ат
ив

ні
ст

ь,
 

не
рі

ш
уч

іс
ть

, 
ін

ер
тн

іс
ть

, 
бе

зв
ід

по
ві

да
ль

ні
ст

ь 
пр

ац
ів

ни
кі

в

М
ен

та
ль

ні
 

пр
ич

ин
и

В
за

єм
ов

ід
но

си
ни

 м
іж

 
ад

м
ін

іс
тр

ац
іє

ю
 і 

тр
уд

ов
им

 к
ол

ек
ти

во
м

Н
ап

ру
ж

ен
і 

ст
ос

ун
ки

 
м

іж
«в

ет
ер

ан
ам

и»
 

та
 

«н
ов

ач
ка

ми
»,

«д
ос

ві
дч

ен
і 

пр
ац

ів
ни

ки
 

–
мо

ло
дь

»

Н
ед

ос
та

тн
ьо

 
ро

зв
ин

ут
а 

ін
фр

ас
тр

ук
ту

ра

О
со

бл
ив

ос
ті

 х
ар

ак
те

ру
 

ос
об

ис
то

ст
і, 

ма
не

рі
 

по
ве

ді
нк

и

В
за

єм
оп

ов
’я

за
ні

ст
ь 

по
ст

ав
ле

ни
х 

за
вд

ан
ь

Ро
зб

іж
но

ст
і в

 
ін

те
ре

са
х,

 ц
іл

ях
, 

ж
ит

тє
ви

х 
ці

нн
ос

тя
х

Зн
ач

ни
й 

рі
ве

нь
 

аг
ре

сі
ї в

 
су

сп
іл

ьс
тв

і

Ри
с.

 1
. П

ри
чи

нн
о-

на
сл

ід
ко

ва
 д

іа
гр

ам
а 

тр
уд

ов
их

 к
он

ф
лі

кт
ів

 н
а 

пі
дп

ри
єм

ст
ва

х 
Ук

ра
їн

и

Д
ж

ер
ел

о:
 в

ла
сн

а 
ро

зр
об

ка



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

154 Випуск 47-1. 2019

Значний тягар «радянського досвіду», прита-
манний багатьом керівникам, особливо старшого 
віку, виявляється в авторитарному стилі керівни-
цтва, використанні переважно адміністративних 
методів управління, владі, що тримається на стра-
хові покарання. Такі застарілі погляди на управ-
ління трудовим колективом часто призводять до 
конфліктних ситуацій.

Водночас і ментальність значної частини пра-
цівників, переважно старшого віку, несе відбиток 
радянського менталітету, що складався протягом 
семи десятиліть на всій території СРСР неза-
лежно від національної приналежності. Її голо-
вними рисами є опір змінам, пасивність, без-
ініціативність, бажання мати над собою сильного 
лідера, вислужитися перед керівництвом, зави-
щені очікування від нього, комплекс меншовар-
тості, у роботі – «зрівнялівка», вдавана діяльність, 
надія на зовнішню допомогу («керівник завжди 
правий», «як би чого не вийшло…») [8].

Як справедливо відзначає М.В. Семикіна, 
з урахуванням процесів інтеграції України до 
Європейського Союзу та тенденцій глобалізації 
світової економіки визріває необхідність пере-
гляду консервативних уявлень щодо розвитку 
постіндустріального суспільства, які носять відби-
ток минулої ідеологізації суспільства. Усе більшої 
ваги набуватимуть своєчасний аналіз динаміки 
та перспектив трансформації трудової свідомості 
в Україні, відповідний перегляд кадрової стратегії, 
побудова гнучкої системи вітчизняного мотивацій-
ного менеджменту, спрямованого на адаптацію 
трудового менталітету до ринкових умов та розви-
ток конкурентоспроможності персоналу [11].

Соціальні наслідки перехідного періоду поляга-
ють у тому, що втрата певної стабільності впливає на 
світогляд особистості. Людина починає метушитися, 
не знаходити свого місця. У період кінця 1980-х – 
початку 2000-х років український соціум зіткнувся 
з великою і трагічною невідповідністю своїх уявлень 
про світ, своїх дій у світі, своїх сподівань на світ.

У зв’язку із цим суттєво зріс рівень агресії в сус-
пільстві у цілому. Психологи стверджують, що агре-
сія тісно пов’язана з тривогою, коли порушуються 
базові потреби людини, коли виникає почуття небез-
пеки, коли знижується рівень життя. Це особливо 
характерно для українського соціуму, який перебу-
ває у середовищі перманентних кризових явищ.

Cучасні погляди на соціально-трудові відно-
сини передбачають розвиток якісно нового типу 
координації діяльності працівників, який у сучас-
ній економічній літературі визначається як робота 
в команді (англ. teamwork). Перевагами такого типу 
колективної діяльності є: активізація творчої ініці-
ативи працівників, стимулювання працівників до 
інновацій, делегування прийняття відповідальних 
рішень на нижчий рівень організаційної ієрархії, 
відкриття найкращих можливостей для колектив-

ної взаємодії творчих особистостей у невеликих 
мобільних групах працівників (командах), форму-
вання єдиних мотиваційних орієнтирів, які поді-
ляються всіма учасниками команди [4]. Звичайно, 
командна робота може бути успішною лише за 
умов відсутності конфліктів між членами команди.

Завданням управління конфліктами є отри-
мання контролю над процесом і формами пере-
бігу конфлікту для зменшення витрат та мінімізації 
негативних наслідків, а також максимізації позитив-
них результатів. Процес вирішення конфлікту являє 
собою усунення суперечностей, що зумовили кон-
флікт, і встановлення нормальних відносин між 
протиборчими сторонами. Одним зі шляхів цього є 
усунення джерела конфлікту, а його врегулювання 
означає припинення конфліктних дій і ворожості, 
знищення значущості джерела, причин конфлікту. 
Попередження та профілактика конфліктів пови-
нні полягати у завчасному розв’язанні конфліктної 
ситуації, підготовці людей і колективу в цілому до 
адекватного поводження в конфліктній ситуації [13].

Висновки з проведеного дослідження. Тру-
дові конфлікти являють собою досить поширене 
явище на вітчизняних підприємствах. Значення 
та вплив на їхню діяльність підприємства неод-
нозначні. З одного боку, конфлікт є невід’ємною 
частиною будь-якої організації, і це необов’язково 
негативне явище. З іншого боку, конфлікти знач-
ною мірою погіршують соціально-психологічний 
клімат у трудових колективах та знижують про-
дуктивність праці. У будь-якому разі на підпри-
ємствах повинна бути практика профілактики, 
управління трудовими конфліктами, нівелювання 
їхнього впливу, подолання негативних наслідків. 
Для здійснення ефективної діяльності такого роду 
велике значення має правильне визначення при-
чин виникнення конфліктів, їхньої природи.

Одним з інструментів для визначення основних 
причин конфліктів на вітчизняних підприємствах 
було вибрано причинно-наслідкову діаграму (діа-
граму Ісікави). Згідно з пропонованою діаграмою, до 
основних груп причин (факторів) виникнення трудо-
вих конфліктів на підприємствах України можна від-
нести загальні причини, ментальні причини, органі-
заційно-управлінські й людський чинники.

Правильне розуміння сутності і походження 
конфліктної ситуації, її глибинної причини дає 
змогу набагато ефективніше вирішувати цю проб-
лему, що, безумовно, позитивно впливатиме на 
соціально-психологічний клімат та результати 
роботи трудового колективу.
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Ринок авіаційних перевезень України починає 
своє відродження після періоду спаду актив-
ності протягом останніх кількох років, 
незважаючи на недосконалість нормативно
правового регулювання діяльності аеропор-
тів України, відсутність комплексного зако-
нодавчого пакета, що враховує технологічні 
особливості аеропортів, зношеність усіх 
елементів інфраструктури, незабезпече-
ність сучасним навігаційним та світлосиг-
нальним обладнанням, наземною технікою 
та обладнанням для наземного обслугову-
вання й забезпечення рівня авіаційної безпеки 
відповідно до вимог ІКАО. Подальше форму-
вання в міжнародному аеропорту «Борис-
піль» провідного міжнародного вузлового 
аеропорту (хаба) Східної Європи, розвиток 
сучасних термінальних пасажирських та 
вантажних комплексів (мультимодальних 
логістичних центрів) за рахунок їх власни-
ків або механізмів державноприватного 
партнерства із забезпеченням міжнарод-
них стандартів ICAO та рекомендацій IATA 
приведуть до підвищення рейтингу ДП МА 
«Бориспіль» в Міжнародній Раді аеропортів 
Європи (ACI).
Ключові слова: аеропорт, пасажиропотік, 
стратегія, розвиток, бізнес.

Рынок авиационных перевозок Украины начи-
нает свое возрождение после периода спада 
активности в течение последних несколь-
ких лет, несмотря на несовершенство нор-
мативноправового регулирования деятель-
ности аэропортов Украины, отсутствие 
комплексного законодательного пакета, 
учитывающего технологические особенно-
сти аэропортов, изношенность всех элемен-
тов инфраструктуры, необеспеченность 
современным навигационным и светосиг-
нальным оборудованием, наземной техникой 
и оборудованием для наземного обслужива-
ния и обеспечения уровня авиационной безо-
пасности в соответствии с требованиями 
ИКАО. Дальнейшее формирование в между-
народном аэропорту «Борисполь» ведущего 
международного узлового аэропорта (хаба) 
Восточной Европы, развитие современных 
терминальных пассажирских и грузовых ком-
плексов (мультимодальных логистических 
центров) за счет их владельцев или механиз-
мов государственночастного партнерства 
с обеспечением международных стандартов 
ICAO и рекомендаций IATA приведут к росту 
рейтинга ГП МА «Борисполь» в Международ-
ном Совете аэропортов Европы (ACI).
Ключевые слова: аэропорт, пассажиропо-
ток, стратегия, развитие, бизнес.

Ukraine’s aviation market begins to revive after a period of downturn over the past few years, despite the imperfect regulatory regulation of airports in 
Ukraine, the lack of a comprehensive legislative package that takes into account the technological features of airports, the deterioration of all elements of 
infrastructure, the lack of modern navigation equipment ground handling equipment and equipment for ground handling and aviation security respectively 
the requirements of ICAO. Further formation of the leading international hub (hub) of Eastern Europe at the Boryspil International Airport, development of 
modern terminal passenger and cargo complexes (multimodal logistics centers) at the expense of their owners or publicprivate partnership mechanisms 
with provision of ICAO international standards and recommendations Boryspil at the International Airports Council of Europe (ACI). The main trends that 
characterize the international air transport market in the last two decades are the liberalization of air transport; privatization of stateowned airlines; the 
appearance of mega carriers; aggravation of competition. Boryspil International Airport has shown steady growth dynamics over the last 5 years, so it 
can be argued that the chosen directions of development are correctly outlined and give an opportunity to plan the development of the airport in the long 
run. In order to increase the competitiveness of Boryspil it is necessary to outline directions of development that are in accordance with Boryspil’s market-
ing policy and should focus on: significant expansion and activation of actions in nonaviation activity, making the airport more attractive and accessible 
(development of new types of business, expansion of the range of accessible nonaviation services) comfort for passengers (including transfers), creating 
a high international image and achieving a high level of popularity. Boryspil’s growth strategy is quite real, based on the plans of the airlines. But the airport 
needs to agree on various operational processes – luggage handling, passenger service, including transfers. To keep the level of service for airlines and 
passengers up to business growth. The construction of a new multimodal cargo complex that meets all international cargo handling standards has guided 
the development of the airport in line with the latest trends in air travel, modern requirements for international airports, including aviation security, quality of 
service for passengers and airlines. As a result of the development strategy, Boryspil seeks to strengthen its position as one of Europe’s leading hub airports 
in its activities, embodying the ideas of innovative leadership, quality and high economic efficiency, which will increase Kiev’s attractiveness as a promising 
international financial center and raise Ukraine’s competitiveness level.
Key words: airport, passenger flow, strategy, development, business.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ДП МА «БОРИСПІЛЬ»
STRATEGIC PRIORITIES FOR BORYSPIL AIRPORT DEVELOPMENT

Постановка проблеми. Більшість стратегіч-
них рішень, які приймає будь-яка компанія, лежить 
у сфері маркетингу. Створення нового бізнесу, 
злиття та поглинання, освоєння нової ринкової ніші, 
дилерська політика, звуження або розширення 
продуктової лінійки, вибір постачальників і партне-
рів – всі ці та багато інших рішень приймаються 
в рамках економічної стратегії. Від адекватності 
стратегії компанії залежать успіх цілого підпри-
ємства, його конкурентоспроможність. Стрімкий 
розвиток авіаційних перевезень на ринку України 
приводить до необхідності використання авіаком-
паніями, аеропортами ефективних стратегій, адже 
конкуренція на ринку авіаперевезень дедалі зрос-
тає як на внутрішніх перевезеннях, так і на міжна-

родних. В таких ринкових умовах підприємствам 
авіаційної галузі особливу увагу слід звертати на 
ефективність маркетингової діяльності, вибір стра-
тегічних напрямів для подальшого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам авіаційних перевезень, функціону-
вання аеропортів та пасажирських терміналів при-
свячені праці таких вітчизняних учених, як В. Заго-
рулько, Г. Юн, М. Григорак, Ю. Кулаєв, В. Коба, 
В. Мова, Н. Полянська, І. Русінов, І. Садловська, 
О. Соколов, Є. Сич, О. Ареф’єва.

Постановка завдання. Метою статті є окрес-
лення напрямів та розроблення заходів для Дер-
жавного підприємства Міжнародного аеропорту 
«Бориспіль», які дадуть змогу оптимальніше 
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використовувати ресурси в турбулентному сере-
довищі функціонування аеропорту, як наслідок, 
підвищити його конкурентоспроможність.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Авіаційний транспорт зараз є однією з найбільш 
важливих галузей світової економіки, технічні та 
сервісні досягнення роблять його високоефектив-
ним інструментом розвитку сучасного суспільства.

Основними тенденціями, які характерні для між-
народного ринку авіаперевезень в останні два деся-
тиліття, є лібералізація повітряного транспорту; 
приватизація державних авіакомпаній; поява мега-
перевізників; загострення конкурентної боротьби.

Так, упродовж 2018 року перевезення паса-
жирів, вантажів та пошти здійснювали 34 україн-
ські авіакомпанії, якими виконано 100,3 тис. 
комерційних рейсів, що на 7,3 тис. більше, ніж 
у 2017 році. Зауважимо, що кількість перевезених 
пасажирів збільшилась порівняно з 2017 роком на 
12 529 тис. ос., тобто на 18,7%.

Комерційні рейси авіакомпаній обслугову-
вали 20 українських аеропортів та аеродромів, 
у 2018 році кількість відправлених та прибулих 
повітряних суден склала 182,8 тис., що на 22 тис. 
більше, ніж у 2017 році.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» протя-
гом останніх 5 років показує сталу динаміку зрос-
тання, тому можна стверджувати, що вибрані 
напрями розвитку є правильно окресленими та 
дають можливість планувати розвиток аеропорту 
в довгостроковій перспективі [1]. Очікується, що 
пасажиропотік у 2019 році складе більше 15 млн. 
пасажирів (рис. 1).

Аналізуючи динаміку доходів та витрат аеро-
порту «Бориспіль» за останні 5 років, ми бачимо, 
що, реформуючи статті витрат та працюючи 
над збільшенням доходів, аеропорт демонструє  
прибутковість.

Так, у 2018 році прибуток аеропорту до оподат-
кування склав 2,3 млрд. грн., що на 8,7% більше, 
ніж у 2017 році (рис. 2).

За підсумками 2018 року Міжнародний аеро-
порт «Бориспіль» очолив рейтинг Міжнародної 
ради аеропортів (ACI Europe). «Бориспіль» посів 
1 місце, забезпечивши динаміку зростання паса-
жиропотоку на рівні 19,4% серед аеропортів, які 
обслуговують від 10 до 25 мільйонів пасажирів [1].

Згідно з річним рейтингом «Бориспіль» випе-
редив Міжнародний аеропорт Внуково (18,4%) та 
аеропорт імені Ференца Ліста (Будапешт) (13,5%). 
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Рис. 1. Динаміка пасажирів, обслугованих ДП МА «Бориспіль»
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Також у своєму звіті ACI Europe зазначили, що паса-
жирські перевезення в аеропортах ЄС збільшились 
на 5,4%. Між тим обсяг вантажних перевезень через 
європейську мережу аеропортів зріс на 1,8%.

Головна діяльність аеропорту полягає в наданні 
послуг. Крім авіаційних, тут надаються такі види 
послуг:

− інфраструктура (готель «Бориспіль», готель 
«Аеропорт», бізнес-зали, магазини, ресторани 
й кафе, банки та банкомати, авіакаси, ігровий 
майданчик для дітей, кімната матері та дитини, 
медичні пункти);

− транспорт (паркування, оренда авто, авто-
буси, міжтермінальний автобус Shuttle Bus, таксі, 
експрес «Бориспіль – Київ», «Київ – Бориспіль»);

− навчання (навчальний центр ICAO, курси, 
розклад занять, реєстрація на курс, контакти 
ICAO, аудиторія, обладнання, фотоальбом);

− інші послуги (шлюб за добу, готель «Борис-
піль» (онлайн-бронювання), камера зберігання, 
VIP-обслуговування, Wi-Fi, авіадовідка).

Міжнародна конкуренція у сфері послуг приймає 
різноманітні форми. Сервісна фірма, як і вироб-
нича, конкурує на світовому ринку тим же шляхом, 
яким вона розширює свою діяльність на регіональ-
ній та глобальній основі, а також координує опера-
ції в різних країнах. Через природу більшості послуг 
багато видів діяльності в ланцюжку цінності сервіс-
ної фірми повинні здійснюватися в тому місці, де 
перебуває покупець. Це пов’язано, звичайно, зі 
властивими послугам відмінними характеристи-
ками, такими як невідчутність, тобто неможливість 
відчуття до придбання послуги; невіддільність від 
джерела; мінливість якості; незбереження, тобто 
неможливість запасу послуг [2].

Максимальна увага ДП «МА «Бориспіль» акцен-
тується на якості послуг, зокрема, через цілеспря-
моване проведення політики впровадження євро-
пейських підходів до підвищення якості надання 
послуг. Підтвердженням орієнтованості на якісні 
параметри ділової досконалості є девіз аеропорту 
«В якості – наш успіх» [5].

ДП «МА «Бориспіль» розробляє та впровад-
жує власну стратегію розвитку, надаючи вагому 
роль корпоративній соціальній відповідальності, 
вживаючи заходів, які спрямовані на зовнішнє та 
внутрішнє середовище авіапідприємства. Розро-
блена програма організаційно-економічних заходів 
враховує структурно-функціональну залежність 
стратегічного розвитку від очікуваних результатів 
у сфері КСВ аеропорту [6].

Задля підвищення конкурентоспроможності 
ДП МА «Бориспіль» необхідно окреслити напрями 
розвитку, які відповідають маркетинговій політиці 
ДП МА «Бориспіль» та повинні бути зосереджені на 
істотному розширенні та активізації дій у неавіаційній 
діяльності, перетворенні аеропорту на більш прива-
бливий та доступний (розвиток нових видів бізнесу, 

розширення спектру доступних неавіаційних послуг), 
підвищенні комфорту для пасажирів (зокрема, транс-
ферних), створенні високого міжнародного іміджу та 
досягненні високого рівня популярності.

Неавіаційна діяльність в аеропорту може здій-
снюватися за рахунок власних ресурсів аеропорту 
або за допомогою передачі цієї діяльності у підпо-
рядкування іншим організаціям, тобто за допомо-
гою здійснення аутсорсингу послуг.

Для ефективної та успішної діяльності аеро-
порту не вигідно віддавати послуги на аутсорсинг, 
адже є суттєві переваги здійснювання окремих 
видів діяльності самостійно, особливо тоді, коли 
для цього не потрібно значних капіталовкладень 
та спеціальних знань. Навіть за відсутності досвіду, 
наприклад, безпосередньо роздрібної торгівлі 
аеропорти мають можливість отримати більше 
інформації про вподобання, мотиви, особливості 
пасажирів на підставі проведення опитувань паса-
жирів та відвідувачів аеропорту, які дають змогу 
визначати напрями подальшого розвитку бізнесу. 
Результати проведених опитувань мотивуватимуть 
менеджмент аеропорту ретельніше розробляти 
як стратегії щодо роздрібної торгівлі, так і страте-
гію розвитку аеропорту загалом, покладаючись на 
потреби та різний рівень можливостей пасажирів 
на основі проведеної ретельної сегментації ринку.

ДП МА «Бориспіль» є членом Міжнародної 
Ради аеропортів Європи (ACI), асоціації «Аеро-
порти України», Української асоціації досконалості 
та якості, Клубу лідерів якості України. Методика 
оцінки Airport Service Quality (ASQ) є основним 
інструментом оцінювання діяльності аеропортів 
(всього в програмі на кінець 2017 року брали участь 
315 найбільших аеропортів світу) і передбачає 
щоквартальну оцінку їх роботи за 36 параметрами.

Оцінювання за цими параметрами проводиться 
методом анкетування, а результатом оцінки є 
виставлення аеропорту оцінного балу за кожним 
з 36 критеріїв. Бали виставляються за п’ятибальною 
шкалою з точністю до сотих часток балу.

Згідно підсумками оцінювання ACI формує рей-
тинги якості роботи аеропортів за окремими гру-
пами. Угруповання аеропортів для оцінювання ASQ 
проводиться ACI за двома критеріями, а саме тери-
торіальним критерієм та розміром пасажиропотоку.

На цій підставі аеропорти діляться на групи зі 
щорічним пасажиропотоком до 2 млн. пасажирів, 
від 2 до 5 млн., від 5 до 15 млн., від 15 до 25 млн., 
від 25 до 40 млн., понад 40 млн. осіб. У 2019 році 
аеропорт «Бориспіль» з прогнозованим пасажи-
ропотоком більше 15 млн. пасажирів належить до 
четвертої групи.

Як зазначають І. Хоменко, І. Садчикова та 
І. Середюк [7], для покращення інвестиційної діяль-
ності авіаційної галузі потрібно створити належні 
прозорі умови для залучення інвесторів та роботи 
приватного сектору в авіаційній галузі; забезпечити 
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ефективне та економічно обґрунтоване розпо-
рядження державним майном, оптимізацію при-
ватизаційних процесів; запровадити гнучку конку-
рентоздатну тарифну політику в авіаційній галузі; 
затвердити відповідним нормативним документом 
консолідовану відповідальність підприємців; удо-
сконалити нормативно-правову базу в галузі авіа-
ції, адаптувати її до вимог європейського законо-
давства; здійснювати будівництво сучасних літаків 
та їх продаж за кордон; поліпшувати взаємодії 
різних видів транспорту в транспортних вузлах, 
створити єдині транспортні вузли надання паса-
жирських послуг; забезпечити населення доступ-
ними, якісними та безпечними послугами з повітря-
них перевезень; посилити міжнародну діяльність 
України у галузі цивільної авіації; реформувати 
систему управління галуззю цивільної авіації.

Сегмент регіональних авіаперевезень залиша-
ється найбільш ризикованим за віддачою на вкла-
дені кошти. У середньому на відносно коротких 
регіональних маршрутах частка туристів нижче, 
адже регіональний перевізник будує свій фун-
дамент на діловому пасажирі, маючи слабкий 
попит у сегменті випадкових мандрівників. З ура-
хуванням економіки пошук ділового пасажира на 
регіональні маршрути виявляється непростим 
завданням. Проте можливість знизити ризики та 
підвищити ефективність аеропортової діяльності 
в процесі розвитку таких маршрутів існує, тобто 
ситуація потребує обов’язкового оцінювання 
ефективності діяльності аеропортового комп-
лексу. Хоча управління ефективністю роботи сто-
сується всіх аспектів діяльності аеропортів, вклю-
чаючи економічну, управлінську, експлуатаційну й 
технічну діяльність, особливу увагу необхідно при-
ділити винятково питанням економічної та управ-
лінської ефективності [4].

Стратегія зростання ДП МА «Бориспіль» ціл-
ком реальна, заснована на планах авіакомпаній. 
Однак аеропорту необхідно узгодити різні опера-
ційні процеси, а саме оброблення багажу, обслу-
говування пасажирів, зокрема трансферних, щоби 
рівень сервісу для авіакомпаній та пасажирів не 
відставав від зростання бізнесу.

Будівництво нового вантажного мультимодаль-
ного комплексу, який відповідав би всім міжна-
родним стандартам у галузі оброблення ванта-
жів, спрямував розвиток аеропорту відповідно до 
останніх тенденцій в авіаперевезеннях, сучасних 
вимог до міжнародних аеропортів, включаючи 
авіаційну безпеку, якість обслуговування пасажи-
рів та авіакомпаній.

Висновки з проведеного дослідження. Задля 
ефективнішого управління ДП МА «Бориспіль» виді-
лено найбільш перспективні напрями розвитку, які 
в сучасних реаліях повинні зосереджуватися перш 
за все на неавіаційній діяльності для формування 
іміджу аеропорту за рахунок задоволення більшої 

кількості потреб пасажирів, як наслідок, досягнення 
високого рівня конкурентоспроможності.

В результаті реалізації стратегії розвитку 
ДП МА «Бориспіль» прагне зміцнювати свої пози-
ції як одного з провідних аеропортів-хабів Європи 
у своїй діяльності, втілюючи ідеї інноваційного лідер-
ства, якості та високої економічної ефективності, що 
підвищить привабливість Києва як перспективного 
міжнародного фінансового центру й підніме рівень 
конкурентоспроможності України загалом.
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У статті розглянуто стан стратегічного 
управління конкурентоспроможністю про-
дуктового магазину. На конкурентоспро-
можність кожного підприємства впливають 
чинники, які об’єктивно визначають його 
життєздатність. Досить широке коло 
таких чинників звужується зосередженням 
уваги на так званих конкурентних перевагах 
підприємства, тобто таких характеристи-
ках чи властивостях, які забезпечують йому 
переваги над прямими конкурентами. Дохід-
ність магазину зумовлена швидким това-
рооборотом, а не високими націнками на 
товар. Окрім того, у магазині продукцію купу-
ють постійні споживачі, які вимогливо став-
ляться до співвідношення «ціна – якість». 
Магазин якнайближче розташований до най-
ближчих новобудов, тому кількість клієнтів із 
кожним роком зростає. Магазин «Продукти» 
займає на досліджуваному сегменті ринку 
задовільну конкурентну позицію, а гастро-
ном «Петровський» – лідируючу. Для поси-
лення позиції в конкурентній боротьбі 
магазин має вивчити досвід конкурентів 
у зменшенні собівартості реалізації продукції.
Ключові слова: магазин, продукти, ціна, 
мотиви, споживачі, конкуренти, підприємець. 

В статье рассмотрено состояние стра-
тегического управления конкурентоспо-

собностью продуктового магазина. На кон-
курентоспособность каждого предприятия 
влияют факторы, которые объективно 
определяют его жизнеспособность. Доста-
точно широкий круг таких факторов сужа-
ется сосредоточением внимания на так 
называемых конкурентных преимуществах 
предприятия, то есть на таких характе-
ристиках или свойствах, которые обеспе-
чивают ему преимущества над прямыми 
конкурентами. Доходность магазина обу-
словлена быстрым товарооборотом, а не 
высокими наценками на товар. Кроме того, 
в магазине продукцию покупают посто-
янные потребители, которые требова-
тельно относятся к соотношению «цена – 
качество». Магазин ближе расположен 
к новостройкам, поэтому количество клиен-
тов с каждым годом растет. Магазин «Про-
дукты» занимает на исследуемом сегменте 
рынка удовлетворительную конкурентную 
позицию, а гастроном «Петровский» – лиди-
рующую. Для усиления позиции в конкурент-
ной борьбе магазин должен изучить опыт 
конкурентов в уменьшении себестоимости 
реализации продукции. 
Ключевые слова: магазин, продукты, цена, 
мотивы, потребители, конкуренты, пред-
приниматель.

The article examines the state of strategic management competitiveness of the grocery store. On the competitiveness of each enterprise is affected by factors 
that objectively determine its viability. Therefore, due to the competitiveness of business opportunities, there are problems with the last few days of the security 
system, the areas of security, which can be used to improve the competitiveness of the brickwork. But in the present minds of state donation, the need to 
secure the competitiveness of grocery stores has accelerated, so that we can take new steps before they manage to manage it. There are numerous food 
distribution channels in Poltava: from individual market stalls to the largest supermarket in the city.  The Products Store operates in the Bozhenko neighbor-
hood of Poltava. In order to assess the financial strength of the enterprise, the indicators of return on investment, profit dynamics and level of financial stability 
were selected (depending on external obligations); to evaluate the competitiveness of the company’s products, the indicators of the company’s share in the 
market, profitability of sales of products and competitiveness of products. The attractiveness of an industry is determined by its level of profitability, life cycle 
stage, dependence on the market environment, and industry stability by the stability of profit, the level of innovation and marketing and advertising opportuni-
ties. A fairly wide range of such factors narrows the focus on the socalled competitive advantages of the enterprise, that is, those characteristics or properties 
that provide advantages over direct competitors. The profitability of the store due to the rapid turnover rather than high margins on the product. Also in the 
store to buy products as regular consumers, who are demanding with regard to the ratio of pricequality. The store is located closer to the nearest buildings, 
so the number of clients grows every year. Shop «Products» is on the test segment of the market is satisfactory competitive position, and the grocery store 
«Petrovsky» – leading. To strengthen positions in the competition store needs to learn from the experiences of competitors in reducing the cost of sales.
Key words: shop, products, price, motives, consumers, competitors, entrepreneur.

СТАН СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНУ
STATE OF THE STRATEGIC MANAGEMENT  
OF THE COMPETITIVENESS OF THE GOODS SHOP

Постановка проблеми. На конкурентоспро-
можність кожного підприємства впливають чин-
ники, які об’єктивно визначають його життєз-
датність. Досить широке коло таких чинників 
звужується зосередженням уваги на так званих 
конкурентних перевагах підприємства, тобто таких 
характеристиках чи властивостях, які забезпечу-
ють йому переваги над прямими конкурентами. 
Отже, забезпечення конкурентоспроможності під-
приємства стосується сукупності послідовних дій 
керуючої підсистеми, сфери забезпечення, що 
взаємно впливають на керовану підсистему для 
досягнення конкурентоспроможності на ринку. 
Але в сучасних умовах господарювання завдання 
забезпечення конкурентоспроможності продукто-
вих магазинів істотно ускладнилися, що вимагає 

нових підходів до обґрунтування засобів управ-
ління нею [6, с. 231].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тему конкурентних переваг протягом багатьох 
десятиліть досліджувало чимало вчених: Т.Б. Хар-
ченко, В. Шкардун, Г.Р. Чупик, І. Коломоєць, 
А.В. Вой чак, Р.В. Камишніков та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз стану стратегічного управління конкуренто-
спроможністю продуктового магазину.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Місією магазину «Продукти» є організація та роз-
виток торговельної мережі, забезпечення спо-
живачів необхідними продуктами харчування. 
Як і будь-який вид підприємницької діяльності, 
на меті його власник має отримання прибутку. 
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Це магазин крокової доступності: невеликий мага-
зин наповнюється асортиментом продуктів пер-
шої необхідності, що зазвичай люди бажають при-
дбати після роботи. Ця торгова точка найчастіше 
вдень відвідується пенсіонерами і домогосподар-
ками. Основна перевага подібного роду закладів, 
які розташовуються у спальних районах міста, 
полягає у близькості до оселі.

Магазин «Продукти» розташований у м. Полтава 
і займає перший поверх дев’ятиповерхового житло-
вого будинку. Будівля знаходиться в безпосередній 
близькості від зупинки громадського транспорту, 
що забезпечує високу прохідність. Є парковка для 
автомобілів. Магазин починає роботу о 9:00 і закри-
вається о 22:00, без перерви на обід і вихідних. 
Зорієнтований магазин на 200 покупців на день 
із середнім рівнем доходу, кожен з яких робить 
покупку на 50–150 грн (мінімальна сума чеку).

Даній торговельній точці надано право здійсню-
вати такі види діяльності: діяльність у сфері роз-
дрібної торгівлі та громадського харчування щодо 
реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів; консульта-
ційні послуги; комерційна, маркетингова, посеред-
ницька діяльність; складські послуги [5, c. 182].

У м. Полтава присутні численні канали реалі-
зації продуктів харчування – від індивідуальних 
базарних прилавків до найбільшого в місті супер-
маркету. Магазин «Продукти» працює в мікрора-
йоні «Боженко». Розглянемо переваги основних 
конкурентів магазину на рис. 1.

Поряд із магазином «Продукти» функціонують 
ринок «Боженківський», гастрономи «Петровський» 
та «Боженківський», супермаркет «Фуршет». 

Хоча це серйозна конкуренція, свою нішу магазин 
«Продукти» зміг зайняти завдяки широкому асор-
тименту продуктів і демократичним цінам, адже 
місцеві жителі, відповідно до проведеного нами 
соцопитування, часто незадоволені якістю про-
дуктів харчування і високою ціновою політикою 
в гастрономах. Тобто дохідність магазину зумов-
лена швидким товарооборотом, а не високими 
націнками на товар. Окрім того, у магазині продук-
цію купують постійні споживачі, які вимогливо став-
ляться до співвідношення «ціна – якість». Магазин 
якнайближче розташований до новобудов, тому 
кількість клієнтів із кожним роком зростає.

Розглянемо застосування SPACE-методу для 
аналізу ринкової позиції та вибору оптималь-
ної конкурентної стратегії магазину «Продукти» 
та його найсильнішого конкурента – гастроному 
«Петровський». Результати бальної оцінки показ-
ників за ключовими критеріями наведено в табл. 1.

Для оцінки фінансової сили підприємства 
вибрано показники рентабельності інвестицій, 
динаміки прибутку та рівня фінансової стійкості 
(залежності від зовнішніх зобов’язань); для 
оцінки конкурентоспроможності продукції під-
приємства – показники частки підприємства на 
ринку, рентабельності реалізації продукції та кон-
курентоспроможності продукції; привабливість 
галузі визначається рівнем її прибутковості, ста-
дією життєвого циклу, залежністю від ринкової 
кон’юнктури, а стабільність галузі – стабільністю 
прибутку, рівнем розвитку інноваційної діяльності 
та її маркетинговими рекламними можливос-
тями [3, c. 13]. Кожен показник, що характеризує 
ключові критерії, оцінювався за десятибальною 

 

Основні конкуренти магазину «Продукти»

Схожі невеликі продуктові магазини: 
гастроном «Петровський», гастроном 
«Боженківський»

Конкурентні переваги: близькість до 
споживачів

Найближчий супермаркет – «Фуршет» Конкурентні переваги: ширший 
асортимент продукції 

Найдешевший супермаркет у
м. Полтава – «АТБ» 

Конкурентні переваги: найнижчі ціни на 
продукти плюс різноманіття вибору  

Місцевий базар «Боженківський» Конкурентні переваги: свіжість 
продуктів та близькість до споживачів 

Центральний ринок м. Полтава Конкурентні переваги: свіжість, 
різноманітність та нижчі ціни

Рис. 1. Основні конкуренти магазину «Продукти», 2014–2018 рр.
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Таблиця 1
Результати бальної оцінки конкурентоспроможності магазину «Продукти»  

за методом SPACE-аналізу, 2018 р.

Критерії
Магазин «Продукти» Гастроном «Петровський»

Оцінка, 
балів Вага Зважена 

оцінка, балів
Оцінка, 
балів Вага Зважена 

оцінка, балів
Фінансова сила підприємства (ФС)C
Рентабельність інвестицій 2 0,3 0,6 10 0,3 3
Динаміка прибутку 3 0,3 0,9 9 0,3 2,7
Рівень фінансової стійкості 7 0,4 2,8 9 0,4 3,6
Загальна оцінка критерію х х 4,3 х х 9,3

Конкурентоспроможність підприємства (КП)
Частка підприємства на ринку 3 0,2 0,6 5 0,2 0,6
Конкурентоспроможність продукції 10 0,2 2 10 0,2 2
Рентабельність реалізації продукції 7 0,6 4,2 5 0,6 3
Загальна оцінка критерію х х 6,8 х х 5,6

Привабливість галузі (ПГ)
Рівень прибутковості галузі 4 0,4 1,6 8 0,4 3,2
Стадія життєвого циклу галузі 6 0,3 1,8 6 0,3 1,8
Залежність розвитку галузі від кон’юнктури 4 0,3 1,2 7 0,3 2,1
Загальна оцінка критерію х х 4,6 х х 7,1

Стабільність галузі (СГ)
Стабільність прибутку 3 0,5 1,5 8 0,5 4,0
Рівень розвитку інноваційної діяльності в 
галузі 8 0,3 2,4 3 0,3 0,9

Маркетингова реклама та можливості 5 0,2 1 7 0,2 1,4
Загальна оцінка критерію х х 4,9 х х 6,3

шкалою на основі порівняння фактичних значень 
фінансових коефіцієнтів із нормальним їх рівнем 
для підприємства та на основі вивчення статис-
тичної інформації щодо економічного становища 
галузі [4, c. 263]. Результати зваженої оцінки 
фінансової сили магазину «Продукти» (4,3 бали) 
свідчать про наявність певних проблем на підпри-
ємстві, пов’язаних із забезпеченням ефективного 
використання вкладеного капіталу. Середнім є 
й рівень конкурентоспроможності підприємства 
(6,8 бали).

Водночас головний конкурент магазину – 
гастроном «Петровський» – має дуже високу 
фінансову силу (9,3 бали), що підкріплена зна-

чними інвестиціями, хоча його продукція й є 
менш конкурентоспроможною (нижча якість). 
Це підприємство розташоване поряд із зупинкою 
громадського транспорту «Стеклозавод», а отже, 
продукцію купують не лише місцеві жителі, про 
переваги чого свідчать високі показники оцінки 
привабливості та стабільності галузі (7,1 та 
6,3 бали відповідно).

Після отримання зважених оцінок ключових 
критеріїв наступним етапом SPACE-аналізу є 
побудова вектора рекомендованої стратегії в сис-
темі координат SРАСЕ. Відповідно до оцінки мага-
зину «Продукти», ці координати дорівнюють:

х = 4,6–6,8 = –1,2; у = 4,3–4,9 = –0,6.

 
Рис. 2. Графічна модель оцінки конкурентоспроможності магазину «Продукти»  

та гастроному «Петровський», 2018 р.: АО – вектор конкурентної орієнтації магазину «Продукти»;  
БО – вектор конкурентної орієнтації гастроному «Петровський»
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Оцінка найсильнішого конкурента магазину 
«Продукти» – гастроному «Петровський» – пока-
зує такі координати:

х = 7,1–5,6 = 1,5; у = 9,3–6,3 = 2,8.
Таким чином, вектор стратегії для магазину 

«Продукти» знаходиться у лівому нижньому ква-
драті, що відповідає оборонній стратегії відносно 
гастроному «Петровський» (рис. 2).

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведені нами дослідження свідчать, що магазин 
«Продукти» займає на досліджуваному сегменті 
ринку задовільну конкурентну позицію, а гастро-
ном «Петровський» – лідируючу. Для посилення 
позиції в конкурентній боротьбі магазин має 
вивчити досвід конкурентів у зменшенні собі-
вартості реалізації продукції (але не за рахунок 
якості), використовувати наявні маркетингові та 
рекламні можливості, знаходити нових партерів 
і розширювати ринки збуту.
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У статті розглянуто основи формування 
комплексного підходу до маркетинглогіс-
тичного забезпечення підприємств у вироб-
ничоторговельних ланцюгах. Розроблено 
систему маркетинглогістичного забезпе-
чення підприємств у виробничоторговель-
них ланцюгах, яка враховує загальні та спе-
цифічні принципи, спрямовані на реалізацію 
цілей і завдань діяльності за допомогою від-
повідного маркетинглогістичного інстру-
ментарію. Її реалізація базується на виборі 
сценаріїв управлінських рішень залежно від 
стану ідентифікованості процесів підпри-
ємств у виробничоторговельних ланцюгах 
та виконанні маркетингової і логістичної 
функцій підприємствами. Запропоновано 
тривимірну матрицю маневрування марке-
тингової та логістичної діяльності у сполу-
ченні зі станом ідентифікації процесів підпри-
ємства у виробничоторговельних ланцюгах, 
побудовано алгоритм формування марке-
тинглогістичного забезпечення підпри-
ємств у виробничоторговельних ланцюгах.
Ключові слова: маркетинглогістичне за 
безпечення, підприємство, виробничоторго-
вельні ланцюги, процеси, комплексний підхід.

В статье рассмотрены основы формиро-
вания комплексного подхода к маркетинг

логистическому обеспечению предприятий 
в производственноторговых цепях. Раз-
работана система маркетинглогисти-
ческого обеспечения предприятий в про-
изводственноторговых цепях, которая 
учитывает общие и специфические прин-
ципы, направленные на реализацию целей 
и задач деятельности с помощью соот-
ветствующего маркетинглогистического 
инструментария. Ее реализация базиру-
ется на выборе сценариев управленческих 
решений в зависимости от состояния иден-
тифицированности процессов предпри-
ятий в производственноторговых цепях 
и выполнения маркетинговой и логистиче-
ской функций предприятиями. Предложена 
трехмерная матрица маневрирования мар-
кетинговой и логистической деятельности 
в сочетании с состоянием идентификации 
процессов предприятия в производственно
торговых цепях, построен алгоритм фор-
мирования маркетинглогистического 
обеспечения предприятий в производ-
ственноторговых цепях.
Ключевые слова: маркетинглогистиче-
ское обеспечение, предприятие, производ-
ственноторговые цепи, процессы, ком-
плексный подход.

The purpose of writing the article is to create a complex system of marketinglogistics provision of enterprises in productiontrade chains, that provides 
the identification of the enterprise processes in productiontrade chains, the implementation of marketing and logistics functions by enterprises, ensuring 
effective activity. The article describes the basics of forming a complex approach to marketinglogistics provision of enterprises in productiontrade chains. 
The expediency of implementing this approach in three interrelated areas has been identified: creating and delivering value to consumers by businesses 
in their productiontrading chains; definitions of organizational structures of enterprises providing marketinglogistics provision; identifying effective ways of 
marketinglogistical provision of enterprises in creating conditions for improving the efficiency of their activities. The system of marketinglogistic provision of 
enterprises in productiontrade chains has been developed. It takes into account general and specific principles aimed at fulfilling the goals and objectives of 
the activity through appropriate marketing and logistics tools. Its implementation is based on the choice of scenarios of management decisions, depending on 
the state of the identification of processes of enterprises in productiontrade chains and the performance of marketing and logistics functions by enterprises. 
A threedimensional matrix of maneuvering of marketing and logistic activity in conjunction with the state of identification of enterprise processes in produc-
tiontrade chains is proposed. There are options for improving the processes of enterprises in the productiontrade chains from the point of view of forming 
marketinglogistics provision on the basis of Pull and Pushstrategy. Solving situations that outline the main combinations of marketing and logistics activities 
of enterprises in the productiontrading chains, is to develop and implement the appropriate scenarios for the formation and implementation of marketing and 
logistics of enterprises. The algorithm of formation of marketinglogistic provision of enterprises in production and trade chains has been composed.
Key words: marketinglogistics support, enterprise, productiontrade chains, processes, integrated approach.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ 
ДО МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
У ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ
CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF THE COMPLEX APPROACH  
TO MARKETING-LOGISTICAL PROVISION OF THE ENTERPRISES  
IN PRODUCTION-TRADE CHAINS

Постановка проблеми. Маркетинг-логістичне 
забезпечення підприємств у виробничо-торго-
вельних ланцюгах утілює складне поєднання 
маркетингу як ринково-орієнтованого та логістики 
як системно-орієнтованого управління. Сучасні 
умови господарювання підприємств потребують 
їх комплексної взаємодії для своєчасного вияв-
лення недостатньо задоволених запитів спожи-
вачів, розроблення, виготовлення і просування на 
ринок продукції, яка задовольнить ці запити з міні-
мальними витратами у сфері постачання, вироб-
ництва, збуту та післяпродажного обслуговування 
у виробничо-торговельних ланцюгах. Саме враху-
вання наявності та ролі останніх на підприємствах 

у поєднанні з необхідністю підвищення їх дієвості 
є важливою вимогою до маркетинг-логістичного 
забезпечення підприємств у виробничо-торго-
вельних ланцюгах і актуалізує потребу комплекс-
ного підходу до формування такого забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У роботах зарубіжних і вітчизняних учених М. Кріс-
тофера, Х. Пека, Ф. Котлера, Л. Балабанової, 
С. Ковальчук, Є. Крикавського, М. Окландера, 
І. Решетнікової, О. Тридіда, Н. Тюріної, Н. Чух-
рай та ін. розглядаються теоретичні та практичні 
засади маркетинг-логістичного управління. Аспекти 
маркетинг-логістичного забезпечення підпри-
ємств отримали розкриття у працях С. Ковальчук, 
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З. Андрушкевич, Н. Трішкіної. Водночас набувають 
актуальності питання посилення дієвості форму-
вання та запровадження маркетинг-логістичного 
забезпечення підприємств у виробничо-торговель-
них ланцюгах на засадах комплексного підходу як 
чинника підвищення ефективності їхньої діяльності.

Постановка завдання. Метою даної роботи 
є формування комплексної системи маркетинг-
логістичного забезпечення підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах для убезпечення 
ефективної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування комплексного підходу до маркетинг-
логістичного забезпечення підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах базується на усвідом-
ленні сутності та призначенні такого забезпечення.

Чіткі визначення введеного в науковий обіг тер-
міна «маркетинг-логістичне забезпечення діяль-
ності підприємства» мають місце за авторським 
підходом С. Ковальчук [1] та З. Андрушкевич [2]. 
Разом із тим обидві дефініції маркетинг-логістич-
ного забезпечення:

− трактуються вказаними авторами в осно-
вному змісті як створення і здійснення умов, що 
гарантують ефективну взаємодію комплексів мар-
кетингу та логістики для забезпечення ефективної 
роботи підприємства, вирізняючись у першому 
формулюванні вказівкою способу досягнення, 
а саме «за допомогою певних організаційних 
структур» [1], у другому – додатковим спрямуван-
ням, як-то «задля створення та надання цінності 
для споживачів» [2];

− передбачають здійснення маркетинг-логістич-
ного забезпечення діяльності підприємства у цілому.

Стосовно ж поставленого завдання – форму-
вання комплексного підходу до маркетинг-логіс-
тичного забезпечення підприємств у виробничо-
торговельних ланцюгах – вихідним моментом є 
переконання сприймати таке забезпечення як ство-
рення та здійснення умов, які гарантують ефек-
тивну взаємодію комплексів маркетингу та логістики 
задля створення та надання цінності для спожива-
чів у виробничо-торговельних ланцюгах за допомо-
гою організаційних структур, що виконують марке-
тинг-логістичне забезпечення підприємств у таких 
ланцюгах для убезпечення ефективної роботи.

Відповідно до розуміння змісту маркетинг-
логістичного забезпечення підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах, комплексний підхід 
до його формування за своєю сутністю має вті-
люватися щонайменше у трьох взаємопов’язаних 
напрямах:

− створення та надання цінності для спожива-
чів підприємствами у їхніх виробничо-торговель-
них ланцюгах;

− дефініції організаційних структур підпри-
ємств, що провадять маркетинг-логістичне забез-
печення останніх;

− виявлення дійових способів маркетинг-логіс-
тичного забезпечення підприємств у створенні 
умов підвищення ефективності їхньої діяльності.

При цьому цілі системи маркетинг-логістичного 
забезпечення підприємства у виробничо-торго-
вельних ланцюгах не є унікальними, вони корес-
пондуються із загальними цілями підприємства, 
проте в процесі вирішення поставлених завдань 
за рахунок спеціального інструментарію призво-
дять до отримання нової якості прийнятих управ-
лінських рішень.

Серед цілей системи маркетинг-логістичного 
забезпечення підприємства у виробничо-торго-
вельних ланцюгах виділяємо:

− підвищення ефективності діяльності підпри-
ємства, зокрема за рахунок упровадження нових 
методів управління та організації;

− формування конкурентних переваг, що базу-
ються на інноваційних методах та моделях;

− задоволення потреб і запитів споживачів та 
ринку, що сприяє забезпеченню високого рівня 
результативності діяльності;

− забезпечення подальшого розвитку підпри-
ємства.

До головних принципів системи маркетинг-
логістичного забезпечення підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах, які справджують 
функціонування системи й виконання нею свого 
призначення, відносимо:

− принцип науковості, який передбачає, що 
маркетинг-логістичне забезпечення підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах базується 
на дослідженнях та аналізі особливостей вироб-
ничо-торговельних ланцюгів підприємств, марке-
тингового та логістичного середовища, урахуванні 
можливостей та загроз, сильних та слабких сто-
рін, відповідності запропонованих рішень вимогам 
науки, техніки та ринку;

− принцип обґрунтованості, що базується на 
реальних даних та показниках мікро- і макросере-
довища, виробничо-господарської діяльності, що 
розраховуються відповідно до визначених правил 
та методик;

− принцип системності передбачає, що мар-
кетинг-логістичне забезпечення підприємства 
у виробничо-торговельних ланцюгах являє собою 
цілісну систему, яка складається з елементів, як 
маркетингова та логістична діяльність, що за про-
цесами підприємства у виробничо-торговельних 
ланцюгах наповнені змістом і можуть функціону-
вати поза системою, але мають певні зв’язки та 
взаємозалежності, що створює передумови для 
створення системи;

− принцип безперервності передбачає, що 
маркетинг-логістичне забезпечення підприємства 
у виробничо-торговельних ланцюгах здійснюється 
на постійній основі незалежно від зовнішніх та 
внутрішніх чинників впливу;
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− принцип гнучкості – це можливість швидко 
пристосовуватися та реагувати на нові потреби 
і вимоги ринку, що сприяє зменшенню витрат та 
часу на процес переналагодження системи;

− принцип динамічності передбачає, що склад-
ники системи не є сталими, вони постійно зміню-
ються в процесі розвитку як самої системи, так й її 
зовнішнього середовища за досягнення високого 
рівня гнучкості взаємозв’язків;

− принцип адаптивності полягає у присто-
суванні системи до постійного чи досить часто 
повторюваного чинника впливу;

− принцип проактивності передбачає ініціатив-
ність, високий рівень активності та відповідальності, 
коли можливості зовнішнього середовища є наслід-
ком та результатом діяльності самого підприємства;

− принцип синергізму – ефект підвищення 
результативності від маркетингової та логістичної 
діяльності підприємства у виробничо-торговель-
них ланцюгах на основі взаємозалежностей за 
рахунок використання взаємозв’язків та взаємовп-
ливу, що формує нову якість системи.

Розроблення системи маркетинг-логістичного 
забезпечення підприємств у виробничо-торго-
вельних ланцюгах, яка враховує сутність указа-
ного забезпечення, загальні та специфічні прин-
ципи, спрямовані на реалізацію цілей і завдань 
діяльності, має відбуватися:

− упорядкуванням процесів у виробничо-тор-
говельних ланцюгах підприємств у створенні та 
наданні цінності для споживачів;

− уточненням стратегій організаційних струк-
тур, які справджують маркетинг-логістичне забез-
печення підприємств;

− удосконаленням маркетинг-логістичного 
забезпечення підприємств для убезпечення їхньої 
ефективної діяльності.

Виконання зазначених дій потребує базування 
системи комплексного підходу до маркетинг-логіс-
тичного забезпечення підприємств у виробничо-
торговельних ланцюгах на трьох основних еле-
ментах, якими є:

− стан процесів у виробничо-торговельних 
ланцюгах підприємств;

− обставини маркетингової діяльності;
− атмосфера логістичної діяльності.
Щодо маркетингової та логістичної діяль-

ності підприємств, то кожна з них (незалежно від 
іншої) може здійснюватися або не виконуватися, 
що формує відповідні варіативні ситуації на кож-
ному з підприємств на момент їх дослідження. 
Такі обставини накладаються на стан процесів 
у виробничо-торговельних ланцюгах підприємств: 
останні, звісно, мають місце (інакше не провади-
лася б господарська діяльність підприємства), 
проте процеси підприємств у виробничо-торго-
вельних ланцюгах можуть бути ідентифікованими 
(розпізнаними за відповідними критеріями) або ні.

Таким чином, рівень розвитку вказаних компо-
нентів, а саме варіантів стану ідентифікації про-
цесів підприємства у виробничо-торговельних 
ланцюгах та ситуацій маркетинг-логістичної діяль-
ності, зумовлює вибір та обґрунтування управ-
лінських рішень щодо впорядкування процесів 
у виробничо-торговельних ланцюгах підприємств 
під час створення та надання цінності для спожи-
вачів та щодо уточнення стратегій організаційних 
структур, які здійснюють маркетинг-логістичне 
забезпечення підприємств у виробничо-торго-
вельних ланцюгах (рис. 1).

У процесі створення ефективної системи мар-
кетинг-логістичного забезпечення підприємства 
у виробничо-торговельних ланцюгах необхідно 
вирішити такі завдання:

− визначити порядок ідентифікації та варіанти 
поліпшення процесів підприємств у виробничо-
торговельних ланцюгах із позицій формування 
маркетинг-логістичного забезпечення;

− сформувати систему дій організаційних 
структур, що здійснюють маркетинг-логістичне 
забезпечення підприємств, уточнити їхні стратегії;

− розробити методологічний інструментарій 
удосконалення маркетинг-логістичного забезпе-
чення розвитку бізнесу підприємств у виробничо-
торговельних ланцюгах.

Вирішення поставлених завдань можливе за 
використання інструментів маркетингу та логістики, 
таких як: маркетингові дослідження; логістичні 
дослідження, комплекс маркетингу; комплекс логіс-
тики; Pull- і Push-стратегії; SWOT-матриця та ін.

Основою вирішення поставлених завдань 
у формуванні комплексного підходу до маркетинг-
логістичного забезпечення підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах слугує поєднання 
характеристик:

− процесів у виробничо-торговельних ланцю-
гах підприємств (процеси підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах можуть бути іденти-
фікованими або ж не ідентифікованими);

− маркетингової діяльності підприємства 
(діяльність може проводиться або не проводиться);

− логістичної діяльності підприємства (діяль-
ність може мати місце чи не проводитися).

Розгляд та поєднання наведених трьох харак-
теристик, що визначають вихідні елементи фор-
мування системи маркетинг-логістичного забез-
печення підприємств у виробничо-торговельних 
ланцюгах, дає змогу запропонувати як основу роз-
роблення маркетинг-логістичного забезпечення 
підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах 
побудовану нами тривимірну матрицю (вигляді 
координат X, Y, та Z) основних комбінацій взаємодії 
маркетингової (вісь Х) та логістичної (вісь Y) діяль-
ності підприємств (наявність відповідної діяль-
ності – «так», відсутність – «ні») за станом вироб-
ничо-торговельних ланцюгів підприємств (вісь Z), 
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процеси яких ідентифіковані («так») або їх іденти-
фікацію підприємством не здійснено («ні») (рис. 2).

На рис. 2 для наочної ілюстрації техніки фоку-
сування підприємств відповідно до стану марке-
тингової та логістичної діяльності підприємств та 
рівня ідентифікації процесів у їхніх виробничо-тор-
говельних ланцюгах представлено можливі моди-
фікації стану маркетинг-логістичної діяльності 

у виробничо-торговельних ланцюгах, де верхній 
рівень матриці (зони 1.1, 2.1, 3.1 та 4.1), позна-
чення яких символізує принагідне сполучення 
наявності/відсутності (так/ні) відповідно маркетин-
гової й логістичної діяльності підприємств (пока-
зано цифрами 1, 2, 3, 4) у виробничо-торговельних 
ланцюгах, процеси підприємства в яких ідентифі-
куються (так) (позначено цифрою 1).

Мета: Створення ефективного маркетинг-логістичного забезпечення підприємства у 
виробничо-торговельних ланцюгах

Підприємство
Виробничо-торговельні ланцюги підприємства

Маркетинг-логістична діяльність підприємства 
Маркетингова діяльність підприємства Логістична діяльність 

Принципи маркетинг-логістичного забезпечення підприємства у виробничо-
торговельних ланцюгах

Цілі ЗавданняІнструментарій

Виявлення варіантів стану ідентифікації процесів підприємства у виробничо-
торговельних ланцюгах за ситуаціями маркетинг-логістичної діяльності

Варіант 1: Процеси у виробничо-
торговельних ланцюгах підприємства 

ідентифіковано

Варіант 2: Процеси у виробничо-
торговельних ланцюгах підприємства не 

ідентифіковано

С. 1.2 С. 2.2 С. 3.2 С. 4.2С. 1.1 С. 2.1 С. 3.1 С. 4.1

Ідентифікація процесів підприємства у виробничо-торговельних ланцюгах та 
розроблення сценаріїв прийняття управлінських рішень маркетинг-логістичного 
забезпечення залежно від наявних умов маркетингової та логістичної діяльності

МД .-
ЛД +

МД +
ЛД -

МД +
ЛД +

МД -
ЛД -

С. 1 С. 2 С. 3 С.4

Формування маркетинг-логістичного забезпечення розвитку бізнесу підприємства на 
основі його ядра у виробничо-торговельних ланцюгах 

МД –
ЛД +

МД +
ЛД -

МД +
ЛД +

МД -
ЛД -

МД –
ЛД +

МД +
ЛД -

МД+
ЛД+

МД -
ЛД -

Умовні позначення: С – ситуація; МД – маркетингова діяльність; ЛД – логістична 
діяльність; +/– – відповідно наявність чи відсутність діяльності

Рис. 1. Спрощена структурована система маркетинг-логістичного забезпечення підприємств  
у виробничо-торговельних ланцюгах

Джерело: розроблено автором
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Своєю чергою, нижній рівень матриці, наведе-
ної на рис. 2, а саме зони 1.2, 2.2, 3.2 та 4.2, роз-
криває можливі варіанти єднання маркетингової 
діяльності (так/ ні) з логістичною діяльністю (так/ ні) 
підприємств (позначено як 1, 2, 3, 4) у виробничо-
торговельних ланцюгах, де процеси підприємства 
не ідентифіковано (ні) (позначено цифрою 2).

Для більшої ілюстрації на рис. 2, наприклад, 
відповідними кольорами виділено дві зони, які 
символізують максимально протилежні стани мар-
кетинг-логістичної діяльності підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах, коли відповідно здій-
снюється маркетингова (так) та логістична (так) 
діяльність підприємств за ідентифікованими (так) 
процесами у виробничо-торговельних ланцюгах 
(зона 1.1), та, навпаки, за варіантом, коли не здій-
снюється ні маркетингова (ні), ні логістична (ні) 
діяльність підприємств у виробничо-торговельних 
ланцюгах, щодо яких процеси не ідентифіковано 
(ні) (зона 4.2).

Важливим висновком є те, що за побудова-
ною тривимірною матрицею основних ситуацій 
маркетинг-логістичної діяльності підприємств 

у виробничо-торговельних ланцюгах (рис. 2) від-
слідковується повтор комбінацій маркетингової 
та логістичної діяльності щодо верхнього та ниж-
нього рівнів запропонованої матриці. Тобто сто-
совно маневрування маркетингової та логістичної 
діяльності у сполученні зі станом ідентифікації 
процесів підприємства у виробничо-торговельних 
ланцюгах ситуації щодо маркетингової та логістич-
ної діяльності підприємств на обох рівнях повто-
рюються (пронумеровано першими цифрами 1, 2, 
3, 4), змінюються лише обставини, за яких відбу-
вається така діяльність, а саме рівень ідентифіка-
ції процесів у згадуваних ланцюгах, коли ці про-
цеси розпізнано (позначено другою цифрою 1) чи 
не розпізнано (друга цифра 2).

Такий висновок підтверджується описом ситу-
ацій, які спричиняють видозміни маркетинг-логіс-
тичного забезпечення підприємств у виробничо-
торговельних ланцюгах за результатами взаємодії 
варіантів маркетингової та логістичної діяльності 
відповідно до стану ідентифікації процесів підпри-
ємства у виробничо-торговельних ланцюгах, які зве-
дено в табл. 1 на основі матриці, наведеної на рис. 2.

Логістична

– здійснюється маркетингова (так) та логістична (так) діяльність підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах з ідентифікованими (так) процесами
– не здійснюється маркетингова (ні) та логістична (ні) діяльність підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах, процеси в яких не ідентифіковано (ні)

Умовні позначення:

Виробничо-
торговельний 
ланцюг

Маркетингова 
діяльність

Маркетинг-
логістична 
діяльність

Ні

Ні

Ні Так

Так

Так

1.1

4.1 3.1

2.1

4.2

2.2

3.2

1.2

1.1

4.2

Х

Y

Z

Рис. 2. Матриця основних комбінацій маркетинг-логістичної діяльності підприємств  
у виробничо-торговельних ланцюгах

Джерело: розроблено автором



169

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Логічним є припущення, що повноцінне функ-
ціонування маркетинг-логістичного забезпечення 
підприємств у виробничо-торговельних ланцю-
гах має опиратися на обидва види діяльності, що 
можуть виконуватися як окремі види діяльності 
(маркетингова, логістична) або як маркетинг-
логістична діяльність, але процеси підприємства 
у виробничо-торговельних ланцюгах обов’язково 
мають бути розпізнаними.

Щодо ідентифікації процесів підприємства 
у виробничо-торговельних ланцюгах, то доречно 
вдатися до таких, що охоплюють усі основні про-
цеси у виробничо-торговельних ланцюгах (поста-
чання, виробництва та збуту), а саме до тягнучої 
(Рull-system) і штовхаючої (Рush-system) систем, 
які вирізняються вказаними властивостями.

Стосовно формування системи дій організацій-
них структур, що здійснюють маркетинг-логістичне 
забезпечення підприємств шляхом уточнення їхніх 
стратегій, основою є таке. За обставин, що про-
цеси підприємства у виробничо-торговельних лан-
цюгах ідентифіковано, розроблення і прийняття 
управлінських рішень у ході запровадження сис-
теми маркетинг-логістичного забезпечення підпри-
ємства у виробничо-торговельних ланцюгах зале-
жать від двох умов, які можуть виконуватися або 
не виконуватися, а саме наявності (чи відсутності) 
відповідно маркетингової та логістичної діяльності 
на підприємстві. Тобто вирішення ситуацій 1.1, 2.1; 
3.1; 4.1, та, відповідно, 1.2, 2.2, 3.2 і 4.2 (рис. 1), що 
окреслюють основні комбінацій маркетинг-логіс-
тичної діяльності підприємств у виробничо-торго-
вельних ланцюгах, зводиться до розроблення та 

втілення на підприємствах відповідних сценаріїв 1, 
2, 3 та 4 (рис. 1) формування та запровадження 
маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах.

Удосконалення маркетинг-логістичного забез-
печення розвитку бізнесу підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах пропонується здій-
снювати на основі концепції ядра бізнесу, ідеї якої 
характеризуються певним теоретичним обґрунту-
ванням та практичним застосуванням [3-5]. Вибір 
концепції ядра бізнесу як основи вдосконалення 
маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
у формуванні комплексного підходу до останнього 
поряд із загальною мотивацією сприяння сталому 
розвитку підприємств диктується можливостями 
убезпечення їхньої ефективної діяльності саме 
у виробничо-торговельних ланцюгах, де відбува-
ється створення та надання споживчої цінності 
продукції. Доцільним є фокусування підприємств 
на складових елементах бізнесу у вигляді його 
ядра, а отже, створення на цій основі маркетинг-
логістичного забезпечення розвитку бізнесу під-
приємств у виробничо-торговельних ланцюгах.

Базою, відповідно, слугуватиме розроблення 
концептуальної моделі та інструментарію форму-
вання ядра бізнесу. Фундаментом їх розроблення 
є застосування як методологічного підґрунтя нау-
кових положень управлінських концепцій ядра 
бізнесу, багаторівневої концепції продукту на 
основі його ядра, ядер каналу розподілу, спожи-
вачів, кадрового потенціалу (кадрового ядра) та 
ядра виробничо-торговельного ланцюга, концеп-
цій ядер маркетингу та логістики, що дає змогу 

Таблиця 1
Варіанти маркетинг-логістичного забезпечення підприємств  

за взаємодією маркетингової та логістичної діяльності у виробничо-торговельних ланцюгах

С
ит

уа
ці

я Ідентифіка 
ція процесів 
у виробничо-
торговель них 

ланцюгах 

Наявність маркетингової 
та логістичної діяльності 

провадиться 
Варіанти стану маркетинг-логістичного забезпечення 

підприємств стосовно взаємодії маркетингової та 
логістичної діяльності та ідентифікації процесів 

у виробничо-торговельних ланцюгахМаркетингова 
діяльність

Логістична 
діяльність

1.1

Так

Так Так Маркетинг-логістичне забезпечення підприємств з ідентифі-
кованими процесами у виробничо-торговельних ланцюгах 

2.1 Так Ні Маркетингове забезпечення підприємств з ідентифікова-
ними процесами у виробничо-торговельних ланцюгах

3.1 Ні Так Логістичне забезпечення підприємств з ідентифікованими 
процесами у виробничо-торговельних ланцюгах 

4.1 Ні Ні
Відсутність маркетинг-логістичного забезпечення підпри-
ємств з ідентифікованими процесами у виробничо-торго-
вельних ланцюгах 

1.2

Ні

Так Так Маркетинг-логістичне забезпечення підприємств з неіденти-
фікованими процесами у виробничо-торговельних ланцюгах 

2.2 Так Ні Маркетингове забезпечення підприємств з неідентифікова-
ними процесами у виробничо-торговельних ланцюгах 

3.2 Ні Так Логістичне забезпечення підприємств з ідентифікованими 
процесами у виробничо-торговельних ланцюгах 

4.2 Ні Ні
Відсутність маркетинг-логістичного забезпечення підпри-
ємств з ідентифікованими процесами у виробничо-торго-
вельних ланцюгах 

Джерело: розроблено автором



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

170 Випуск 47-1. 2019

обґрунтувати логіку поетапної розбудови та напря-
мів розвитку маркетинг-логістичного забезпечення 
підприємства у виробничо-торговельних ланцюгах 
на системних засадах, відповідно до загальної, 
маркетингової та логістичної стратегій з ураху-
ванням змін зовнішнього середовища, галузевих 
особливостей, властивостей виробничо-торго-
вельних ланцюгів підприємств.

Наведені твердження дали змогу створити 
загальний алгоритм формування маркетинг-логіс-
тичного забезпечення підприємств у виробничо-
торговельних ланцюгах, наведений на рис. 3, кін-
цевою метою якого є запровадження та розвиток 
маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах на основі 
ядра бізнесу.

Рис. 3. Загальний алгоритм формування маркетинг-логістичного забезпечення підприємств  
у виробничо-торговельних ланцюгах

Джерело: розроблено автором

Так 

Дослідження стану маркетинг-логістичного забезпечення підприємства у 
виробничо-торговельних ланцюгах

Наявність сформованих виробничо-торговельних ланцюгів 

Ідентифікація процесів 
підприємства у виробничо-

торговельних ланцюгах 

Процеси 
підприємства у вироб

ничо-торговельних ланцюгах 
ідентифіковано?

Процеси
підприємства у виробничо-

торговельних ланцюгах 
ідентифіковано?

Ні 

Так 
Дослідження стану маркетинг-логістичної 
діяльності

Ні Маркетингова 
діяльність підприємства 

проводиться? Розроблення та впровадження
маркетингової діяльності

Розроблення та впровадження 
логістичної діяльності

Ні 
Логістична 

діяльність підприємства 
проводиться?

Так 

Дослідження стану логістичної діяльності

Ні 
Маркетинг-

логістичне забезпечення 
у виробничо-торговельних 

ланцюгах задовольняє 
підприємство?

Формування маркетинг-логістичного 
забезпечення підприємства у 
виробничо-торговельних ланцюгах 

Маркетинг-логістичне забезпечення розвитку бізнесу підприємства у виробничо-
торговельних ланцюгах на основі ядра бізнесу

Ні Маркетингова 
діяльність підприємства 

проводиться?

Так 

Ні Логістична 
діяльність підприємства 

проводиться?

Так 

Так 

Ні 

Так 
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Розроблений алгоритм включає розглянуті 
особливості формування комплексного підходу до 
маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах (рис. 3), як:

1) ідентифікацію процесів підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах, як відправ-
ний елемент формування маркетинг-логістичного 
забезпечення підприємств у виробничо-торго-
вельних ланцюгах;

2) поетапне розпізнавання, розроблення та 
впровадження (за відсутності на підприємстві) 
відповідних видів діяльності (маркетингової, логіс-
тичної) шляхом імплементації відповідних функцій 
тому чи іншому відділу;

3) передбачення формування та вдоскона-
лення маркетинг-логістичного забезпечення роз-
витку бізнесу підприємств у виробничо-торговель-
них ланцюгах на основі ядра бізнесу.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, розроблено систему маркетинг-логістич-
ного забезпечення підприємств у виробничо-тор-
говельних ланцюгах, яка враховує загальні та 
специфічні принципи, спрямовані на реалізацію 
цілей і завдань діяльності за допомогою відпо-
відного маркетинг-логістичного інструментарію; її 
реалізація базується на матриці вибору сценаріїв 
управлінських рішень, котра містить сценарні під-
ходи залежно від стану ідентифікованості/неіден-
тифікованості процесів підприємств у виробничо-
торговельних ланцюгах та виконання/невиконання 
маркетингової і логістичної функцій підприєм-
ствами. У зв’язку із цим перспективою подальших 
досліджень маркетинг-логістичного забезпечення 
підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах 
є розроблення підходів та способів ідентифікації 
процесів підприємств у таких ланцюгах, сценаріїв 
управлінських рішень у варіантах єднання мар-
кетингової та логістичної діяльності підприємств, 
активізації вказаного забезпечення на основі кон-
цепції ядра бізнесу.
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Статтю присвячено актуальним питанням 
обґрунтування методичних підходів до визна-
чення оцінки доцільності впровадження інвес-
тиційних проєктів в умовах невизначеності 
та ризику. Наведено та охарактеризовано 
основні методичні підходи до визначення 
пріоритетності впровадження інвестицій-
них проєктів на основі проведення оцінки їх 
економічної ефективності та рівня ризику. 
Описано переваги та недоліки кожного з них. 
Обґрунтовано доцільність використання 
статичних та динамічних методів у сучас-
них умовах. Для врахування всіх імовірних 
варіантів реалізації проєкту запропоновано 
та обґрунтовано використання інтеграль-
ного показника оцінки ефективності інвес-
тування, який розраховується на підставі 
нормованих значень чистої приведеної вар-
тості, дисконтованого терміну окупності 
інвестицій, внутрішньої норми дохідності 
проєкту та індексу прибутковості інвести-
цій. На заключному етапі рекомендовано про-
ведення аналізу чутливості проєкту.
Ключові слова: інвестиції, чиста приведена 
вартість, дисконтований термін окупності 
інвестицій, внутрішня норма дохідності 
проєкту, індекс прибутковості інвестицій, 
інтегральний показник оцінки ефективності 
інвестування.

Статья посвящена актуальным вопросам 
обоснования методических подходов к опре-

делению оценки целесообразности внедре-
ния инвестиционных проектов в условиях 
неопределенности и риска. Приведены 
и охарактеризованы основные методиче-
ские подходы к определению приоритетно-
сти внедрения инвестиционных проектов 
на основе проведения оценки их экономи-
ческой эффективности и степени риска. 
Описаны преимущества и недостатки каж-
дого из них. Обоснована целесообразность 
использования статических и динамических 
методов в современных условиях. Для учета 
всех возможных вариантов реализации про-
екта предложено и обосновано использо-
вание интегрального показателя оценки 
эффективности инвестирования, который 
рассчитывается на основе нормативных 
значений чистой приведенной стоимости, 
дисконтированного срока окупаемости 
инвестиций, внутренней нормы доходности 
проекта и индекса доходности инвестиций. 
На заключительном этапе рекомендовано 
проведение анализа чувствительности 
проекта.
Ключевые слова: инвестиции, чистая при-
веденная стоимость, дисконтированный 
срок окупаемости инвестиций, внутренняя 
норма доходности проекта, индекс при-
быльности инвестиций, интегральный 
показатель оценки эффективности инве-
стирования.

The article is devoted to topical issues of substantiating methodological approaches to determining the appropriateness of implementing investment proj-
ects in conditions of uncertainty and risk. The main methodological approaches to determining the priority of the implementation of investment projects were 
given and characterized. The methods were structured on the basis of criteria for assessing their economic efficiency and degree of risk. The advantages 
and disadvantages of each of them are highlighted and described. The feasibility of using static and dynamic methods was justified in modern conditions of 
development of Ukrainian enterprises. Quantitative indicators, such as standard deviation and coefficient of variation, are recommended when determining 
the level of risk. The use of quantitative indicators will allow to avoid subjective assessments, as well as to compare specific projects and the impact of risks 
on them. The use of an integral indicator of assessing investment performance has been proposed and justified. The indicator takes into account all possible 
options for project implementation in the face of uncertainty and risk. The integral indicator is proposed to be calculated on the basis of standard values of 
net present value, discounted payback period of investments, internal rate of return of a project and index of return on investments. All selected performance 
indicators are reduced to the same dimension and units of measurement before calculating the integral indicator of assessing investment performance. 
Formulas for bringing investment performance indicators into a comparable form have been proposed for direct and inverse indicators. Weight is assigned 
to each indicator using the expert judgment method. An analysis of the sensitivity of the investment project is recommended at the final stage. The influence 
of the dynamics of factors on project performance indicators is studied in the analysis of sensitivity. The advantages of using the proposed methodology for 
assessing the feasibility of implementing investment projects in the face of uncertainty were considered.
Key words: investments, net present value, discounted payback period of investments, internal rate of return of a project, index of profitability of invest-
ments, integral indicator of an estimation of investment efficiency.

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
THE RATIONALE FOR THE IMPLEMENTATION  
OF INVESTMENT PROJECTS IN THE FACE OF UNCERTAINTY

Постановка проблеми. Необхідними умовами 
існування, розвитку та підвищення конкуренто-
спроможності українських підприємств є постійне 
вдосконалення продукції, виробничих процесів 
та впровадження прогресивних технологій. Ефек-
тивне функціонування підприємства значною 
мірою залежить від пошуку реальних джерел інвес-
тиційних ресурсів та надійних методів визначення 
економічної ефективності (доцільності) інвестицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми визначення доцільності впровадження 
інвестиційних проєктів в умовах невизначеності 
висвітлено в працях багатьох вітчизняних та зару-

біжних учених, зокрема таких, як: В.І. Бачинський, 
Дж. Бейлі, Т.Г. Бень, І.О. Бланк, В.В. Бочаров, Л. Гіт-
ман, В.В. Качалін, А.П. Дук, В.М. Гриньова, В.В. Кова-
льов, Я.Д. Крупка, Т.В. Майорова, Є.В. Мних, 
В.О. Озеран, А.А. Пересада, В.С. Рудницький, 
В.П. Савчук, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, В.Г. Федо-
ренко, М.Г. Чумаченко, У.Ф. Шарп, В.Г. Швець та ін.

Більшість з існуючих методів оцінки ефектив-
ності інвестицій розроблено на основі економіч-
них умов стабільної економіки і не пристосовано 
до українських підприємств. Також у багатьох 
наукових працях недостатньо обґрунтовано, які 
методи доцільно використовувати підприємствам 
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та в яких випадках. Окрім того, більшість методів 
не враховує галузеві особливості діяльності під-
приємств, можливі ризики, невизначеність зовніш-
нього середовища тощо.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
критичний аналіз існуючих методів оцінки ефек-
тивності (доцільності) інвестицій та складання 
пропозицій щодо їх удосконалення для підви-
щення реалістичності оцінки доцільності впровад-
ження інвестиційних проєктів у сучасних умовах 
невизначеності та ризику.

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Останнім часом спостерігається зростання 
кількості провальних інвестиційних проєктів. Осно-
вна причина полягає у тому, що більшість авторів 
проєктів у бажанні, аби саме їхній проєкт упрова-
дили, надто оптимістично оцінують шанси на успіх, 
часто занижуючи суму інвестицій, завищуючи кінцеві 
результати та ігноруючи всі можливі ризики. Також 
ефективність інвестиційних проєктів зазвичай оціню-
ють за закордонними методиками, які не підходять 
українським підприємствам і мають низку недоліків.

Сучасна система оцінки доцільності впровад-
ження інвестицій включає у себе дві групи методів 
аналізу ефективності інвестицій:

1. Статичні методи, які не враховують трива-
лість реалізації інвестиційного проєкту та нерівно-
значність грошових потоків у різні інтервали часу. 
Статичні методи передбачають розрахунки таких 
показників, як термін окупності інвестицій, коефіці-
єнт економічної ефективності капітальних витрат 
та коефіцієнт порівняльної ефективності.

2. Динамічні методи, які засновані на концепції 
дисконтування грошей у часі та враховують усю 
тривалість життя проєкту. Динамічні методи перед-
бачають розрахунки таких показників, як, чиста 
сучасна вартість, дисконтований термін окупності 
інвестицій, індекс прибутковості інвестицій та вну-
трішня норма прибутковості проєкту.

Застосування динамічних методів оцінки ефек-
тивності інвестицій передбачає використання 
двох методів: традиційного та власного капіталу. 
На практиці підприємство використовує різні дже-
рела фінансування, вартість яких визначається за 
допомогою середньозваженої вартості капіталу.

У традиційній схемі не враховуються про-
центні платежі та основна частина боргу, тому 
що у складі інвестицій присутня певна частина 
запозичених коштів, а до ставки дисконту WACC, 
за якою здійснюється дисконтування грошових 
потоків, входить і вартість боргу. Віднімання про-
центних платежів і основної частини боргу з про-
гнозного грошового потоку означало б подвійне їх 
урахування [1].

Відмінності між застосуванням двох методів 
зображено в табл. 1. В обох методах як стартову 
позицію розрахунку грошового потоку приймається 
прибуток до амортизації, відсотків та податку на 
прибуток.

Використання динамічних показників дає змогу 
визначити ефективність інвестицій, проте слід ура-
ховувати, що вони є вартісними і розраховуються 
на основі прогнозних даних (обсяг виробництва та 
реалізації продукції, рівень цін на сировину та мате-
ріали, попит на продукцію, діяльність конкурентів, 
зміни в оподаткуванні тощо), тобто залежать від 
ринкової кон’юнктури та багатьох інших чинни-
ків. Прогнозувати ці чинники достатньо складно, 
а в сучасних умовах невизначеності та нестабіль-
ності практично неможливо. У такому разі отримані 
результати та висновки можуть виявитися помил-
ковими і недостовірними, а використання відомих 
методів оцінки ефективності інвестицій без ураху-
вання додаткових чинників викликає сумнів.

Наведені методи є ефективними в умовах ста-
більності закордонних країн, вони можуть бути 
використані для оцінки доцільності впровадження 
інвестиційних проєктів. Але необхідно зазначити, 
що існуючі статичні та динамічні методи оціню-
ють інвестиційний проєкт лише з кількісного боку, 
а вибір методу повинен залежати від мети та 
завдань аналізу, наявної інформації, рівня неви-
значеності, ризику та багатьох інших чинників. 
Також слід ураховувати переваги та недоліки кож-
ної групи методів.

Основними недоліками динамічних методів 
оцінки ефективності (доцільності) інвестицій, які 
можуть стати причиною недоотримання доходів 
та прибутку, оскільки не враховуються існуючими 
методиками, є:

Таблиця 1
Відмінності схем для визначення чистих грошових потоків

Традиційна схема Схема власного капіталу

1. Як ставка дисконту під час розрахунку NPV вико-
ристовується середня зважена вартість капіталу 
(WACC).

1. Як ставка дисконту під час розрахунку NPV використову-
ється вартість власного капіталу. Як розрахунковий обсяг 
інвестицій приймаються тільки ті, що фінансуються за раху-
нок власних джерел.

2. Під час прийняття рішення щодо проєкту на 
основі IRR-методу розрахункове значення внутріш-
ньої норми прибутковості порівнюється з WACC.

2. Під час прийняття рішення щодо проєкту на основі IRR-
методу розрахункове значення внутрішньої норми прибутко-
вості порівнюється з вартістю власного капіталу.

3. Під час прогнозування грошових потоків не вра-
ховуються процентні платежі і погашення основної 
частини кредитної інвестиції.

3. Під час прогнозування грошових потоків ураховуються 
процентні платежі і погашення основної частини кредитної 
інвестиції.
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– використання амортизаційних відрахувань, 
які зумовлені впровадженням інвестиційного про-
єкту. Правомірність застосування амортизації під 
час розрахунків чистих грошових потоків та визна-
чення доцільності інвестицій викликає сумніви 
у багатьох науковців. Вони вважають, що аморти-
зація є результатом споживання основних засо-
бів як одного з об’єктів інвестицій та характеризує 
розмір повернення інвестицій у процесі кругообігу 
основних засобів і нагромадження коштів для їх 
простого відтворення. Саме тому амортизація не 
може слугувати оцінкою доцільності інвестицій, її 
використання під час розрахунків чистих грошо-
вих потоків призводить до штучного підвищення 
ефективності інвестиційних проєктів порівняно до 
їх дійсної ефективності [2];

– помилки у процесі визначення тривалості 
реалізації проєкту, оскільки відсутні науково 
обґрунтовані рекомендації щодо конкретизації та 
практичного застосування в різних умовах упро-
вадження інвестицій, що зумовлює суб’єктивізм 
у визначенні тривалості дії проєкту, тобто визна-
ння його ефективним чи неефективним;

– неврахування темпів інфляції під час оцінки 
вартості грошей у часі, оскільки ставка дисконту 
зазвичай розраховується методом середньозваже-
ної вартості (WACC) або за депозитною (кредит-
ною) ставкою комерційних банків. Для визначення 
оцінки ефективності проєкту з урахуванням інфляції 
необхідно скоригувати грошові потоки на середньо-
річний індекс інфляції, потім ще на ставку дисконту 
або враховувати індекс інфляції під час розрахунку 
ставки дисконту. Ставка дисконту, яка враховує 
індекс інфляції, визначається за формулою:

ri = (1 + r) × (1 + i) – 1,                     (1)
де ri – ставка дисконту з урахуванням інфляції;

r – ставка дисконту без урахування інфляції;
i – середньорічний індекс інфляції [3];

– під час визначення податкового навантаження 
проєкту не виконуються розрахунки податку на 
майно, не враховується податок на додану вартість, 
що приймається до заліку; також має місце подвійне 
обкладання ПДВ вартості основного устаткування 
під час визначення розміру інвестицій;

– неврахування тривалості будівництва об’єкта, 
освоєння проєктної потужності або досягнення 
проєктної потужності, якщо таке передбачено про-
єктом. Також важливо прогнозувати, з якого часу 
проєкт почне приносити дохід та прибуток;

– труднощі у прогнозуванні грошових надход-
жень за весь термін реалізації проєкту, оскільки 
неможливо передбачити такі зовнішні чинники, як 
ринкова кон’юнктура, конкуренція, попит та ціни на 
продукцію, ціни на сировину та енергоносії, рівень 
середньої заробітної плати, ставки дисконтування, 
демографічні чинники, розмір податків та мита, 
норми амортизації тощо. Також на суму витрат 
і надходжень можуть впливати внутрішні чинники;

– графік залучення джерел фінансування не 
завжди відповідає графіку інвестиційних потреб, 
це може привести до виникнення дефіциту або 
надлишку фінансування, тобто фінансова діяль-
ність підприємства за проєктом виявиться нее-
фективною;

– під час визначення чистих грошових потоків 
не враховуються адміністративні та маркетингові 
витрати (підготовка та навчання персоналу, орга-
нізація збутової мережі, реклама тощо) [4].

Найбільш вагомими причинами з перелічених 
вище є відсутність науково обґрунтованих реко-
мендацій щодо визначення тривалості дії інвес-
тиційного проєкту та визначення амортизації як 
частини грошового потоку. Відсутність методів 
щодо визначення терміну дії проєкту викликає 
суб’єктивний підхід до оцінки ефективності інвес-
тицій, оскільки точно прогнозувати тривалість реа-
лізації проєкту неможливо. Так, показник чистої 
сучасної вартості, який був розрахований за три 
роки, може вказувати на неефективність, а за 
чотири роки – на ефективність. Чиста сучасна 
вартість у практичному відношенні не є достатньо 
надійним показником, тому що важко врахувати 
всі зміни витрат і надходжень за весь термін дії 
проєкту, а також практично неможливо передба-
чити всі зміни. Отже, можна зробити висновок, що 
показники доцільності інвестицій не повинні бути 
прив’язані до потреби визначати тривалість реа-
лізації проєктів і необхідності виконувати розра-
хунки за всі роки цього терміну.

Т.Г. Бень у своїй науковій праці наводить інший, 
більш коректний математичний розрахунок. Еко-
номічна доцільність інвестицій визначається за 
допомогою показника дисконтованого терміну 
окупності, який розраховується шляхом дисконту-
вання річних значень чистого прибутку за стільки 
років, щоб їх сума досягла або перевищила приве-
дені інвестиції. Інвестиції з нарощенням і дискон-
товані інвестиції, а також дисконтований чистий 
прибуток приводяться до року, що передує року 
введення об’єкта в експлуатацію. Щорічний прибу-
ток дисконтується за стільки років, щоб його сума 
досягла (або перевищила) суму нарощених і дис-
контованих інвестицій [5].

Існування проєкту у зовнішньому середовищі 
зумовлює необхідність урахування можливості 
його зміни і впливу цієї зміни на ефективність 
реалізації інвестиційного проєкту. Однією з основ-
них проблем, яку доводиться враховувати під час 
інвестиційного проєктування, є те, що поставлена 
мета проєкту може бути досягнута частково або 
не досягнута взагалі. Це зумовлено тим, що впро-
вадження навіть найдосконалішого проєкту відно-
ситься до ситуації, коли існує декілька можливих 
результатів тих чи інших подій, тобто вона завжди 
неоднозначна внаслідок невизначеності впливу 
випадкових чинників.
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Невизначеність виникає тоді, коли немає 
достатніх даних для визначення вірогідності 
настання ризикової ситуації і ступеня її дії на 
показники ефективності проєкту.

Використання різних методів оцінки ефектив-
ності інвестицій іноді призводить до протилежних 
результатів. Інвестиційний проєкт, який є прийнят-
ним за одним критерієм, може бути неефективним 
за іншим критерієм, тому для отримання обґрун-
тованої й достовірної оцінки доцільності впровад-
ження інвестиційного проєкту доцільно застосо-
вувати сукупність методів, заснованих на різних 
показниках, а саме інтегральний показник оцінки 
ефективності інвестування.

Інтегральний показник оцінки ефективності 
інвестування ґрунтується на розрахунку окремих 
показників оцінки економічної ефективності інвесту-
вання підприємства і на вагомості даних показників 
у загальній сукупності, яка визначається експерт-
ною групою. Для проведення інтегральної оцінки 
відбирається низка показників, які свідчать про 
доцільність упровадження інвестиційного проєкту. 
Такими показниками можуть бути класичні показ-
ники ефективності інвестицій, такі як чиста сучасна 
вартість, дисконтований термін окупності інвестицій, 
внутрішня норма дохідності проєкту, індекс прибут-
ковості інвестицій, та будь-які інші, які можуть харак-
теризувати ефективність того чи іншого проєкту.

Перед розрахунком загального показника 
доцільності інвестицій необхідно привести всі 
вибрані показники ефективності до спільної роз-
мірності та одиниці виміру, тобто до виду, у якому 
їх можна було б зіставляти між собою та прово-
дити над ними узагальнюючі обчислення.

Приведення показників здійснюється за допо-
могою таких формул:

– для прямих показників:

X
x x

x xн

i�
�

�
min

max min

,                       (2)

де XH – нормоване значення показника ефек-
тивності;

Xi – розрахункове значення і-го показника 
ефективності;

Xmax, Xmin – відповідно мінімальне та макси-
мальне значення показника ефективності. Під час 
визначення даних показників можна використову-
вати метод сценаріїв;

– для зворотних показників (таких як дисконто-
ваний термін окупності інвестицій):

Х
x x

x xн

i�
�

�
max

max min

.                       (3)

Залежно від мети інвестування кожний показ-
ник ефективності може мати для інвестора різну 
вагомість. Для врахування даного чинника можна 
використовувати нормалізовану зважену. Діапа-
зон варіації показника становить від 0 до 1.

У разі коли відсутня можливість спрогнозувати 
максимальне та мінімальне значення показника 
ефективності, доцільно використовувати ета-
лонне значення показника Xеталон. Цим еталонним 
значенням можна вважати найкраще значення 
показника серед усіх проєктів, що пропонуються. 
У такому разі нормоване значення еталонних 
показників буде рівне 1, а всі інші пропорційно 
перераховуються за формулою:

Х
x

xн

i

еталон

= .                           (4)

Використання нормованих значень чистої 
сучасної вартості (NPV), дисконтованого терміну 
окупності інвестицій (DPB), внутрішньої норми 
дохідності проєкту (ІRR) та індексу прибутковості 
інвестицій (РІ) дає змогу визначити інтегральний 
показник економічної ефективності інвестиційного 
проєкту:

IЕ NPV DPB IRR PI� � � �2 2 2 2 .           (5)

Діапазон варіації показника економічної ефек-
тивності інвестиційного проєкту становить від 
0 до 2. Чим ефективніший проєкт, тим ближче зна-
чення його до 2.

Наведена методика розрахунку інтегрального 
показника ефективності інвестицій має низку 
переваг:

– до інтегральної оцінки можуть бути включені 
будь-які показники (як позитивні, так і негативні) 
будь-якої розмірності, одиниць виміру та значен-
ням (у тому числі й від’ємні значення);

– кількість показників, які можуть бути вибрані 
критеріями оптимізації, фактично не обмежена;

– інтегральна оцінка та приведене значення 
показників ефективності інвестицій завжди нале-
жать до визначеного інтервалу;

– даний підхід дає змогу максимально відо-
бразити поставлені цілі інвестора завдяки 
варіюванню значень вагомості аналізованих  
показників.

Недоліком методу є наявність суб’єктивного 
судження під час розставлення ваги показників.

Окрім перерахованих у формулі (5) показників, 
методика передбачає можливість використову-
вати також будь-які інші показники ефективності 
інвестиційних проєктів, наприклад:

– коефіцієнт Бівера, який характеризує здат-
ність підприємства генерувати надходження 
коштів у достатньому обсязі для погашення 
зобов’язань. Нормативне значення коефіцієнта 
знаходиться в межах від 0,17 до 0,45;

– коефіцієнт фінансового ризику, який харак-
теризує суму відношення залученого капіталу до 
власного капіталу. Нормативне значення коефіці-
єнта не повинно перевищувати 1;

– показник ризику ліквідності тощо.
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На заключному етапі рекомендується прово-
дити аналіз чутливості проєкту. Цей вид аналізу 
дає змогу визначити так звані «критичні змінні», 
тобто чинники, які суттєво впливають на доціль-
ність реалізації проєкту та показники його ефек-
тивності. Під час аналізу чутливості вивчається 
вплив динаміки чинників на показники ефектив-
ності проєкту (як правило, чисту приведену вар-
тість або внутрішню норму дохідності проєкту) за 
їх зміни в межах певного діапазону варіації можли-
вих темпів приросту окремого чинника за фіксова-
них проєктних значеннях інших [6].

За запропонованою методикою було виконано 
оцінку доцільності впровадження інвестицій-
ного проєкту за умови порівняння двох варіантів 
інвестування в умовах реального металургійного 
підприємства. Згідно з формулою (4), визначено 
нормативне значення показників чистої приведе-
ної вартості, дисконтованого терміну окупності 
інвестицій, внутрішньої норми дохідності проєкту 
та індексу прибутковості інвестицій. За еталон 
було прийнято найкраще значення показника за 
двома проєктами. Найкращий проєкт вибрано 
з погляду оптимального співвідношення доходу 
та ризику. Виконаний аналіз чутливості проєк-
тів показав, що найбільш чутливими проєкти є 
до зміни приросту прибутку. Саме зменшення 
цього показника найгірше впливає на ефектив-
ність проєктів.

Таким чином, урахування рівня ризику та неви-
значеності допомагає підвищити реалістичність 
та достовірність оцінки ефективності інвестицій-
ного проєкту.

Висновки з проведеного дослідження. 
Запропонована методика оцінки доцільності впро-
вадження інвестиційного проєкту в умовах неви-
значеності та ризику може бути застосована для 
порівняльної оцінки капітальних вкладень у сучас-
них умовах. Перспективою подальших розробок є 
поглиблений аналіз впливу внутрішніх та зовніш-
ніх чинників на показники ефективності впровад-
ження інвестиційних проєктів.
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У статті розглянуто поняття собівар-
тості, виявлено причини зростання та 
основні резерви зменшення її рівня на підпри-
ємствах будівельної сфери. Проаналізовано 
економічну вигоду від упровадження ефек-
тивної політки зі зниження собівартості. 
Розглянуто особливості системи управ-
ління витратами, враховуючи специфіку 
будівництва, галузеві особливості впливу 
на облік витрат та взаємовідносини між 
суб'єктами інвестиційнобудівельної діяль-
ності. Актуалізовано дану проблему в умо-
вах нестабільного економічного середовища 
України та підтверджено статистичною 
інформацією за 2017–2018 рр. Розроблені 
етапи моделі стратегічного управління 
витратами, представлений ланцюжок цін-
ностей компанії та запропоновані заходи 
щодо оптимізації рівня витрат допоможуть 
підприємству підвищити ефективність 
виробничих процесів, досягнути поставле-
них стратегічних цілей та посилити свої 
конкурентні позиції на ринку будівництва 
України. 
Ключові слова: собівартість, резерви зни-
ження собівартості, витрати, стратегічна 
модель, SWOTаналіз.

В статье рассмотрено понятие себестои-
мости, выявлены причины роста и основные 
резервы снижения ее уровня на предприя-
тиях строительной сферы. Проанализиро-
вана экономическая выгода от внедрения 
эффективной политики по снижению себе-
стоимости продукции. Рассмотрены осо-
бенности системы управления затратами 
с учетом специфики строительной сферы, 
отраслевых особенностей влияния на учет 
расходов и взаимоотношений между субъ-
ектами инвестиционностроительной 
деятельности. Актуализирована данная 
проблема в условиях нестабильной экономи-
ческой среды Украины и подтверждена ста-
тистической информацией за 2017–2018 гг. 
Разработанные этапы модели стратеги-
ческого управления затратами, представ-
ленная цепочка ценностей компании и пред-
ложенные мероприятия по оптимизации их 
уровня помогут предприятию повысить 
эффективность производственных про-
цессов, достичь поставленных стратеги-
ческих целей и усилить свои конкурентные 
позиции на рынке строительства Украины. 
Ключевые слова: себестоимость, резервы 
снижения себестоимости, затраты, стра-
тегическая модель, SWOTанализ.

The article discusses the definition of the concept of cost. In the process of research we have confirmed, that the concept of cost does not have a single 
definition. Because of this, we have given our definition of the cost. Also we identified the reasons of growth and the main reserves for reducing level at the 
construction industry enterprises. That is why, we analyzed the economic benefits of implementing an effective policy to reduce production costs. The fea-
tures and the processes of cost management at the construction industry are considered. This problem is actualized in the conditions of the unstable eco-
nomic environment of Ukraine. We confirmed the existence of the problem using statistical information for 20172018. We found out that the main reasons 
for cost growth are: using outdated equipment and technologies, using obsolete methods of production, lack of control, low productivity, high prices for raw 
materials, large losses from shortages. Because of this, we identified ways to reduce the cost of construction companies and have presented the steps for 
developing a cost management system. We developed a strategic cost management model for construction companies and proposed basic measures to 
optimize their level. The model is simple and does not require any financial resources. The main stages of this model are: defining a strategic goal, conduct-
ing SWOT – analysis, identifying competitors in the construction market, product development and cost analysis, developing a cost management strategy, 
evaluating the effectiveness of the strategy, creating and implementing a strategic cost management model and evaluating the strengths, weaknesses, 
opportunities and threats involved in a project. The main point is that the model is an informative and reliable basis for any company. But the important 
condition is that, when a company implements this model in production, it is important to take into account the scale of activity and specific features of the 
industry. As a result, the developed model of strategic cost management will provide efficient economic development for the construction company, help to 
achieve strategic goals and reinforce its competitive position in the construction market. 
Key words: cost price, costs, cost reduction measures, strategic model, SWOT analysis.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ  
НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
IMPROVING THE COST MANAGEMENT SYSTEM  
IN CONSTRUCTION ENTERPRISES

Постановка проблеми. В умовах нестабільної 
економіки України та мінливого зовнішнього сере-
довища однією з головних проблем розвитку буді-
вельних підприємств є відсутність дієвого меха-
нізму управління витратами. При цьому витрати 
становлять основу собівартості, яка, своєю чер-
гою, є одним із найважливіших показників діяль-
ності будь-якого підприємства, адже впливає на 
розмір отримуваного прибутку. Від того, наскільки 
успішним є контроль керівництва над процесом 
утворення витрат, залежать загальний еконо-
мічний ефект підприємства і стан його ресурсної 
бази. Для вітчизняних підприємств набуває акту-
альності розроблення стратегічної системи захо-
дів щодо зниження собівартості продукції та опти-
мізації витрат.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження проблеми управ-
ління рівнем, структурою та складом витрат зро-
били вчені різних періодів. А.Д. Леонов [3, с. 42] 
у своїх працях розглядав проблеми та шляхи зни-
ження собівартості готової продукції промислових 
підприємств, а, наприклад, А.А. Філінков [1, с. 43] 
виділив причини росту собівартості та запропо-
нував напрями її зниження. Такі вітчизняні вчені, 
як П.С. Мазаєва [6, с. 57] та А.В. Череп [7, с. 67], 
запропонували методи управління витратами 
виробництва продукції та провели їх порівняльний 
аналіз. А.М. Поддерьогін [5, с. 156] проаналізу-
вав значимість та важливість проведення аналізу 
управління витратами. Дослідженням системи 
управління витрат та розробленням резервів їх 
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зниження займалися такі економісти, як Е.Д. Дми-
тренко, Л.Г. Цимбалюк, Н.П. Скригун [4, с. 88].

Постановка завдання. Метою дослідження 
є обґрунтування поняття собівартості продукції 
будівельних підприємств, виявлення причин та 
наслідків зростання її рівня. Основними завдан-
нями є пошук резервів зниження витрат, визна-
чення заходів щодо їх оптимізації та розроблення 
дієвої стратегічної моделі управління витратами, 
у результаті чого будівельне підприємство України 
отримає дієвий механізм оперативного управління 
та контролю витрат.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасному світі прогресивного вдосконалення 
фінансових взаємовідносин, підвищення конку-
рентної боротьби та збільшення рівня доходів 
комерційних організацій набуває актуальності 
проблема впровадження нових підходів до управ-
ління витратами. У зв’язку із цим виникла необ-
хідність знайти ефективну інформаційну систему 
управління ресурсами та резервами, важливими 
як для визначення напрямів подальшого розвитку, 
так і для поточних питань виробничої діяльності, 
у тому числі для успішного управління витратами. 
Актуальність визначається й тим, що калькулю-
вання собівартості є найважливішим інструментом 
регулювання рівня витрат.

Категорія собівартості не має єдиного визна-
чення. Опираючись на дослідження А.А. Філін-
кова, можна трактувати собівартість продукції як 
виражені в грошовій формі сукупні витрати на під-
готовку і випуск продукції, робіт та послуг [1, с. 43].

Сьогодні зростання собівартості продукції під-
приємств є частим явищем у діяльності будівель-
них підприємств, що призводить до кризового стану 
та банкрутства. За даними Державної служби ста-
тистики України [2], витрати на виробництво та 
реалізацію продукції великих будівельних підпри-
ємств у 2017 р. становили 9 283,8 тис грн, серед-
ніх – 84 480,5 тис грн, малих – 87 052,1 тис грн. 
Аналізуючи дані 2018 р., собівартість великих 
підприємств становить 15 587 тис грн, середніх – 
115 250,2 тис грн, а малих – 11 7826,5 тис грн. Отже, 
можемо сказати, що спостерігається стрімка дина-
міка росту собівартості, що перешкоджає розвитку 
вітчизняних підприємств.

Досліджуючи причини зростання собівартості, 
виділимо ті з них, що притаманні підприємствам 
будівельної галузі [3, с. 42]:

– використання застарілого обладнання;
– застосування витратних технологій, прийо-

мів та способів виготовлення продукції;
– відсутність контролю та організації праці;
– низька продуктивність праці;
– високі ціни на сировину та матеріали;
– великі втрати від браку.
Для того щоб ефективно управляти собівар-

тістю продукції, необхідною умовою є проведення 

комплексного техніко-економічного аналізу роботи 
підприємства, який включає не лише освоєння тех-
нічного та організаційного рівня виробництва, а й 
використання основних засобів, сировини, мате-
ріалів і виробничих потужностей, робочої сили та 
у цілому господарських зв’язків, адже головне зав-
дання проведення аналізу собівартості продукції – 
знайти джерела та способи зниження собівартості 
для підвищення прибутку компанії.

Опираючись на дослідження таких економістів, 
як А.А. Філінков [1, с. 56], Е.Д. Дмитренко, Л.Г. Цим-
балюк, Н.П. Скригун [4, с. 88], представимо осно-
вні резерви зменшення собівартості будівельних 
підприємств:

1. Підвищення продуктивності праці:
– вдосконалення структури кадрів;
– матеріальне забезпечення;
– підвищення трудової дисципліни.
2. Поліпшення використання основних засобів:
– поліпшення використання виробничих потуж-

ностей;
– оновлення основних засобів та модернізація 

основних засобів;
– ліквідація втрат від браку.
3. Економія матеріальних та енергетичних 

витрат:
– удосконалення технологій та методів;
– використання нових енергоносіїв;
– застосування нових матеріалів.
4. Зниження витрат на обслуговування вироб-

ництва:
– вдосконалення виробничої структури;
– організація нової структури управління;
– підвищення технологічної дисципліни.
Треба враховувати той  факт, що не завжди 

можна отримати бажаний економічний ефект від 
використання заходів, націлених на вдоскона-
лення техніки і технології. Тут необхідно провести 
комплексний аналіз, оцінити підприємство як сис-
тему і віднайти ті важелі, які допоможуть удоско-
налити виробничий процес та поліпшити організа-
цію праці.

Унаслідок проведення ефективної політки зі 
зниження собівартості підприємство отримає еко-
номічну вигоду, що виражається у такому:

1. Збільшення прибутку та розмірів відраху-
вань до фондів економічного стимулювання.

2. Зростання прибутку, що залишається у роз-
порядженні підприємства.

3. Виникнення передумов для виплати диві-
дендів акціонерним товариствам за рахунок збіль-
шення розміру прибутку.

4. Поліпшення фінансового стану підприємства.
Розроблення дієвої стратегічної моделі опти-

мізації витрат потребує не лише дослідження 
собівартості продукції, а й аналізу механізму 
управління та контролю витрат, адже управління 
витратами є інструментом удосконалення бізнес-
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процесів [5, с. 156]. При цьому необхідно врахо-
вувати специфіку діяльності будівельних підпри-
ємств, а саме галузеві особливості впливу на облік 
витрат, взаємовідносини між суб’єктами інвести-
ційно-будівельної діяльності, групування витрат 
на будівництво об’єктів.

Будівництво являє собою складну систему, 
адже це галузь матеріального виробництва, яка 
вводить нові, реконструює, розширює, ремонтує 
і технічно переозброює діючі об’єкти виробни-
чого та невиробничого призначення. Узагальню-
ючи дослідження П.С. Мазаєвої [6, с. 57], можемо 
сказати, що система управління витратами – це 
система з характерними для неї властивостями, 
функціями і засобами зв’язку, яка повною мірою 
охоплює процеси та явища, завдання та принципи 
діяльності підприємства, а також адаптує набуті 
знання до умов середовища.

При цьому така система повинна опиратися на 
загальні принципи управління:

– системності процесів управління витратами;
– гнучкості механізмів управління;
– охоплення всіх стадій життєвого циклу про-

дукції;
– універсальності та єдності методики і підхо-

дів до управління витратами;
– збереження принципів зниження витрат із збе-

реження якісних характеристик продукції та послуг;
– застосування сучасних удосконалених інстру-

ментів управління витратами;

– мотивації всіх учасників системи управління 
витратами;

– своєчасного надання точної та повної інфор-
мації для швидкого реагування на ситуацію та 
прийняття рішень.

Таким чином, на основі добре організованої сис-
теми управління витратами розробляють та адап-
тують стратегічну модель, яка є ключем процесів 
підвищення ефективності виробничих процесів та 
оптимізації витрат, адже витрати повинні бути еко-
номічно обґрунтованими і контрольованими.

Модель стратегічного управління витратами – 
це стратегія розвитку, розроблення якої повинно 
відповідати головній меті та завданням компанії, 
а послідовність процесів та етапів її реалізації 
повинна забезпечувати підвищення ефективності 
виробничої та невиробничої діяльності [7, с. 67].

Основною метою стратегічної моделі обліку 
витрат є створення такої системи, яка буде вико-
нувати функції планування, аналізу та контролю 
діяльності як окремих філіалів, так і всієї організа-
ції у цілому.

Ураховуючи особливості та характер діяльності 
будівельних підприємств, ми розробили модель 
стратегічного управління витратами (рис. 1).

Усі вказані вище етапи є взаємопов’язаними, 
тобто зміна результатів проведення якогось 
етапу вимагає зміни та пристосування наступ-
ного. Слід відзначити, що важливим при цьому є 
саме SWOT-аналіз як до розроблення стратегії 

 Рис. 1. Стратегічна модель управління витратами
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управління витратами, так і після її реаліза-
ції, адже він дасть можливість виявити ймовірні 
шляхи оптимізації ланцюжка цінностей, виділити 
напрями розвитку виробничої діяльності та про-
вести коригування діючої системи управління 
витратами. Також важливим кроком під час роз-
роблення індивідуальної стратегічної моделі 
управління витратами є побудова ланцюжка цін-
ностей компанії. Суб’єктами класичного ланцюжка 
є: середовище впливу, постачальники сировини та 
матеріалів, постачальники сировини та матеріа-
лів, потенційні покупці, населення.

Ланцюжок цінностей є системою послідовних 
процесів створення цінностей підприємства. Він 
допомагає визначити залежність виробництва 
від таких зовнішніх чинників, як постачальники та 
покупці, витрати на маркетинг та на споживання 
продукції, а також витрати каналів збуту, тому він 
має бути індивідуальним, адаптованим до кон-
кретного виду діяльності та пристосованим до 
зовнішнього середовища.

На основі результатів проведеного 
SWOT-аналізу суб’єктів ланцюжка цінностей під-
приємство може отримати загальну картину пріо-
ритетних напрямів розвитку своєї діяльності.

Для підприємств будівельної сфери доцільним 
буде запропонувати стратегію оптимізації витрат, 
яка включає систему таких заходів:

1. Підвищення технічного рівня виробництва.
2. Підвищення рівня організації виробництва.
3. Скорочення відходів і витрат.
4. Зміна асортименту, обсягу продукції.
5. Освоєння нового виробництва, відкриття 

нових цехів, складів та філій.
6. Застосування некласичних методів зниження 

витрат.
7. Упровадження нових, більш економних 

матеріалів та замінників.
8. Комплексне використання сировини і мате-

ріалів.
9. Застосування методу мінімізації рівня витрат 

у чистому доході.
10. Розроблення економічного механізму 

управління витратами на персонал.
11. Зниження витрат на ремонт устаткування 

шляхом застосування прогресивних методів ремонту.
12. Зниження цехових і загальнозаводських 

витрат у результаті скорочення адміністративно-
управлінського персоналу.

Отже, для того щоб організувати ефективну 
систему управління витратами на будівельному 
підприємстві, необхідною умовою є проведення 
комплексного аналізу галузевих особливостей 
підприємства, врахування взаємозв’язку суб’єктів 
інвестиційно-будівельної діяльності, групування 
витрат на будівництво та особливості собівар-
тості будівельної продукції. Така система пови-
нна включати прогнозування, планування витрат, 

їх організацію, координацію, регулювання та кон-
троль, адже у собівартості як у загальній еконо-
мічній категорії знаходять своє відображення всі 
боки діяльності підприємства, а саме рівень тех-
нологічного оснащення виробництва, організація 
праці, ступінь використання виробничих потуж-
ностей, використання трудових та матеріальних 
ресурсів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, сучасний стан ринку будівництва 
та наявні проблеми розвитку будівельних під-
приємств підтверджують необхідність удоскона-
лення системи управління витратами та пошук 
шляхів їх оптимізації. У цих умовах для підпри-
ємств будівельної галузі доцільним є розроб-
лення стратегічної моделі оптимізації витрат, яка 
є індивідуальною, а тому потребує врахування 
специфіки галузі підприємства, особливості сис-
теми формування витрат та масштаби діяльності. 
Перш ніж розробляти та впроваджувати систему 
управління витратами, необхідною умовою є гра-
мотно проведений аналіз собівартості продукції. 
У цілому важливими етапами побудови моделі є 
проведення аналізу суб’єктів ланцюжку цінностей, 
визначення конкурентів, дослідження основних 
переваг і недоліків, оцінка можливостей і загроз 
на основі SWOT-аналізу, що дасть змогу проана-
лізувати вплив чинників на рівень витрат та оці-
нити силу зв’язків між адресатами та чинниками 
впливу. Така модель повинна включати низку 
заходів, основними з яких є: підвищення техніч-
ного рівня виробництва, вдосконалення організа-
ції праці та організаційної структури управління, 
модернізація застарілого обладнання та застосу-
вання більш економних матеріалів, зміна обсягу, 
асортименту та характеристик продукції, галузеві 
та інші чинники. Розроблена модель стратегічного 
управління витратами забезпечить ефективний 
економічний розвиток підприємству, допоможе 
досягнути стратегічних цілей та посилити свої кон-
курентні позиції на ринку будівництва.
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Розвиток сучасної промисловості залежить 
від формування ефективних інвестиційних 
стратегій, які повинні носити стратегічний 
характер. Саме тому, статтю присвячено 
комплексному вивченню підходів до форму-
вання стратегій інвестиційного розвитку 
та особливостей їх реалізації в легкій про-
мисловості в контексті сталого розвитку 
країни. Авторами обґрунтовано, що важли-
вою складовою реалізації стратегії інвести-
ційного розвитку є ефективна інвестиційна 
політика, оскільки, її формування за окре-
мими аспектами діяльності повинно носити 
стратегічний характер. В статті запропо-
новано формувати та реалізовувати інвес-
тиційні стратегії в залежності від стадії 
життєвого циклу підприємств легкої про-
мисловості, оскільки кожній стадії належить 
характерний тільки їй рівень інвестиційної 
активності, напрями і форми інвестиційної 
діяльності, особливості формування інвес-
тиційних ресурсів. Отже, при формуванні 
і реалізації інвестиційної стратегії необ-
хідно дотримуватись принципів сталого 
розвитку в контексті врахування соціаль-
них, економічних і екологічних аспектів, як в 
середині підприємств, так і за їх межами та 
враховувати стадію життєвого циклу.
Ключові слова: інвестиційна стратегія, 
розвиток, інвестиційна політика, життєвий 
цикл, механізм управління, сталий розвиток, 
промисловість, підприємство.

Развитие современной промышленности 
зависит от формирования эффективных 
инвестиционных стратегий, которые 

должны носить стратегический харак-
тер. Именно поэтому, статья посвящена 
комплексному изучению подходов к фор-
мированию стратегий инвестиционного 
развития и особенностей их реализации 
в легкой промышленности в контексте 
устойчивого развития страны. Авторами 
обосновано, что важной составляющей 
реализации стратегии инвестиционного 
развития является эффективная инвести-
ционная политика, поскольку ее формирова-
ние по отдельным аспектам деятельности 
должно носить стратегический характер. 
В статье предложено формировать и реа-
лизовывать инвестиционные стратегии 
в зависимости от стадии жизненного цикла 
предприятий легкой промышленности, 
поскольку каждой стадии принадлежит 
характерный только ей уровень инвести-
ционной активности, направления и формы 
инвестиционной деятельности, особенно-
сти формирования инвестиционных ресур-
сов. Следовательно, при формировании 
и реализации инвестиционной стратегии 
необходимо придерживаться принципов 
устойчивого развития в контексте учета 
социальных, экономических и экологических 
аспектов, как в середине предприятий, так 
и за их пределами и учитывать стадию жиз-
ненного цикла.
Ключевые слова: инвестиционная страте-
гия, развитие, инвестиционная политика, 
жизненный цикл, механизм управления, 
устойчивое развитие, промышленность, 
предприятие.

Development investment strategy is an important element of the effective functioning of industry, since it involves the reproduction of labour, the renewal 
of fixed assets of the productive and nonproductive spheres and the entire reproduction process in the economy. Therefore, the formation of effective 
instruments for attracting investment into the national economy is a crucial prerequisite for ensuring sustainable economic development of both individual 
industries and the economy of the country as a whole. The aim of the study is to comprehensively study approaches to the formation and implementation of 
investment strategies for the light industry development at different stages of the life cycle. Research methods. In the process of research of approaches to 
the formation of the investment strategy of light industry development, the method of comparative analysis, content analysis and method of generalization 
were used. In modern conditions, an important implementation component of the investment strategy for sustainable industrial development is an important 
component of this concept  "development". Development is considered as a general scientific category in three aspects: as a law, as a principle and as a 
phenomenon. Development as a law characterizes the transition from one being to another, and the next state of being will be different from the previous 
in quantitative or qualitative characteristics. It is traditionally believed that the next state of being will be better than the previous one. Development as a 
phenomenon is the opposite of being in an unaltered state. Development as a principle is an inherent feature of being, its integral characteristic, which also 
predetermines the possibility of further changes of being. It is substantiated that for the light industry, in its content, development is a set of processes that, 
in total, lead to an increase in financial and economic indicators, available potential, which are manifested by quantitative and qualitative changes, adapta-
tion to the external environment and internal integration of economic entities of the industry. Finally, a productive manifestation of development for the light 
industry is the implementation of quantitative and qualitative changes, increasing capacity, ensuring the ability to counteract negative environmental influ-
ences, increasing the viability and competitiveness of products, improving the profitability of operations. 
Key words: investment strategy, development, investment policy, life cycle, management mechanism, sustainable development, industry, enterprise.

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ  
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
APPROACHES TO THE FORMATION OF THE STRATEGY  
OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY IN THE CONTEXT  
OF ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Постановка завдання. У зв’язку з проведен-
ням в Україні економічних та соціальних реформ 
постала гостра необхідність формування та реа-
лізації нових напрямів інвестиційної політики, 
націлених на сталий розвиток держави. Розробка 
напрямів інвестиційної політики має орієнтува-
тися на економічне зростання, формування нових 

ефективних механізмів залучення інвестицій, 
створення умов для впровадження концептуаль-
них засад стратегії сталого розвитку та забезпе-
чення євроінтеграційних процесів.

Розвиток легкої промисловості залежить від 
ефективного управління інвестиційною діяль-
ністю, яка повинна носити стратегічний характер, 
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що й обумовлює вироблення інвестиційних стра-
тегій розвитку підприємств галузі. При цьому про-
мислові підприємства функціонують в умовах 
невизначеності, нестабільного інвестиційного 
ринку, що впливає на кінцеві результати і рента-
бельність, веде до ризиків забезпечення їх стій-
кості, збереження фінансової стабільності, діло-
вої активності та рентабельності, що в кінцевому 
підсумку відбивається на показниках функціону-
вання промислового сектору України. Інвестиційна 
стратегія розвитку є важливим елементом ефек-
тивного функціонування промисловості, оскільки 
передбачає відтворення робочої сили, оновлення 
основних фондів виробничої та невиробничої 
сфер і весь відтворювальний процес в економіці. 
Отже, формування ефективних інструментів залу-
чення інвестицій у національну економіку є най-
важливішою передумовою забезпечення сталого 
економічного розвитку як окремих видів промис-
ловості так і економіки країни в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми інвестування економіки країни завжди 
знаходяться у центрі уваги економістів. Фунда-
ментальні засади формування та реалізації інвес-
тиційних стратегій представлено у працях провід-
них учених-економістів, зокрема: Т. Гавриленко, 
Б. Губського, М. Денисенко, А. Дуки, Т. Затонаць-
кої, С. Захаріна, І. Ігнатьєвої, Дж. Кейнса, П. Кур-
маєва, О. Паливоди, О. Поважного, С. Поважного, 
М. Портера, П. Самуельсона, Р. Харрода, та інших.

В працях дослідників висвітлено теоретичні під-
ходи та запропоновано універсальні рекомендації, 
щодо формування та реалізації інвестиційних стра-
тегій. Водночас, питання формування та реалізації 
інвестиційних стратегій розвитку легкої промисло-
вості досліджені поверхнево, хоча на сьогодні акту-
альним питанням є пошук підходів до формування 
ефективних інвестиційних стратегій розвитку легкої 
промисловості в контексті сталого розвитку.

Постановка завдання. Завдання дослідження 
полягають у комплексному вивченні підходів до 
формування та реалізації інвестиційних стратегій 
розвитку легкої промисловості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах сталого розвитку інвестиції є 
найважливішим засобом забезпечення прогресив-
них структурних зрушень в економіці, поліпшення 
якісних показників діяльності на мікро- і макрорів-
нях. Чим більші обсяги інвестицій і вища їх ефек-
тивність, тим швидше відбувається відтворю-
вальний процес, здійснюються позитивні ринкові 
зрушення й перетворення.

У сучасних умовах важливою складовою реа-
лізації інвестиційної стратегії сталого розвитку 
промисловості стає важлива складова цього 
поняття – «розвиток».

В економічній теорії поширена значна кількість 
підходів до трактування поняття «розвиток». Від-

сутність єдиного універсального підходу, а також 
суперечливість між деякими визначеннями поня-
тійного апарату системи розвитку, потребує прове-
дення ґрунтовнішого аналізу цих понять з метою 
створення несуперечливого теоретичного під-
ґрунтя та чітких термінів, які будуть використані 
в даному дослідженні. Враховуючи багатоаспек-
тність та багатогранність поняття «розвиток» про-
ведемо діалектичний аналіз саме цього поняття.

Поняття розвитку в сучасній науці знаходить 
свої витоки в давніх філософських обґрунтуван-
нях. Історичний аспект впровадження поняття 
«розвиток» в наукову термінологію пов’язують із 
його асоціацією наприкінці XIX століття із фран-
цузьким «development» (дослівно, в перекладі – 
виклад, еволюція, зростання, результат, розви-
ток) [1, с. 482]. Видатний науковець І. Кант [2] 
у XIX столітті розглядав ідею розвитку як «ризи-
кову природу розуму», використовуючи її до пояс-
нення виникнення сонячної системи.

З XIX століття поняття «розвиток» все час-
тіше можна було зустріти в науковій термінології, 
зокрема марксистська теорія була представлена 
як цілісна наукова концепція розвитку, що побу-
дована марксистами, матеріалістична діалектика 
якої є основою загальної теорії розвитку. Особ-
ливості закону розвитку відображають закони: 
єдності та боротьби протилежностей, переходу 
кількісних змін в якісні, заперечення [3].

Вже з XX століття поняття «розвиток» отри-
мало значне поширення, розглядалося з різних 
позицій, зокрема як процеси змін, припускаючи 
збереження якості об’єктів [4, с. 847], що розви-
ваються на макро- та мікрорівні окремого суб’єкта 
господарювання [5, с. 51; 6, с. 32].

В Академічному тлумачному словнику україн-
ської мови визначено розвиток як процес, внаслі-
док якого відбувається зміна якості чого–небудь, 
перехід від одного якісного стану до іншого [7].

На думку О.Л. Гапоненко, А.П. Пакрухина, роз-
виток – це рух вперед, формування нових рис, 
становлення нових структурних характеристик 
об’єкта, його еволюція, поліпшення, удосконалю-
вання, прогрес, а також ріст і розширення [8, с. 11].

Розвиток як загальнонаукову категорію розгля-
дають в трьох аспектах: як закон, як принцип та як 
явище. Розвиток як закон характеризує перехід від 
одного буття до іншого, причому наступний стан 
буття буде іншим за попередній за кількісними 
або якісними характеристиками. Традиційно вва-
жають, що наступний стан буття буде кращим за 
попередній. Розвиток як явище є протилежним до 
буття, яке знаходиться в незмінному стані. Роз-
виток як принцип є іманентною рисою буття, його 
невід’ємною характеристикою, що також зумов-
лює можливість подальших змін буття [6, с. 31].

Фундаментальну основу розвитку суб’єкта гос-
подарювання формують теоретичні положення, 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

184 Випуск 47-1. 2019

основними з яких є теорія спрямованого розвитку 
організацій, теорія циклічного розвитку та концеп-
ція життєвого циклу суб’єктів господарювання. 
Спрямований розвиток є сукупністю переходів 
від одного стану внутрішньої та зовнішньої рівно-
ваги до іншого аналогічного стану, сформованого 
поточними обставинами і факторами. Траєкторія 
розвитку окремого суб’єкта господарювання може 
набувати різної форми, але у цілому залежить 
від його здатності пристосовуватися до змін сере-
довища господарювання та вирішувати внутрішні 
протиріччя. В основі оцінки й аналізу розвитку 
суб’єкта господарювання знаходяться його вироб-
нича функція та бюджетні обмеження, а критерієм 
аналізу виступає технічна ефективність виробничої 
системи з перетворювання факторів виробництва.

Для легкої промисловості за своїм змістом роз-
виток є сукупністю процесів, які сумарно ведуть 
до збільшення фінансово-економічних показників, 
наявного потенціалу, явними формами прояву яких 
виступають кількісні та якісні зміни, адаптація до 
зовнішнього середовища та внутрішня інтеграція 
суб’єктів господарювання галузі. Нарешті, резуль-
тативний прояв розвитку для легкої промисловості, 
полягає в реалізації кількісних та якісних змін, збіль-
шенні потенціалу, забезпеченні здатності протидіяти 
негативним впливам зовнішнього середовища, під-
вищенні життєздатності та конкурентоспроможності 
продукції, підвищенні рентабельності діяльності.

Головною метою розвитку легкої промисло-
вості є забезпечення населення товарами першої 
необхідності, впровадження високих енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій, стимулювання 
розвитку наукомістких виробництв, що здійсню-
ють випуск інноваційної продукції та зосереджені 
на формуванні необхідних умов для виробництва 
й реалізації конкурентоспроможної промислової 
продукції. Виходячи із цього, основний зміст роз-
витку легкої промисловості – нарощування і вико-
ристання свого потенціалу, що стає можливим 
завдяки збільшенню обсягів і ефективності госпо-
дарської діяльності, що, в свою чергу, пов’язано 
зі зростанням забезпечення потреб споживачів 
в товарах галузі легкої промисловості.

В умовах сталого розвитку та інтеграції України 
в європейський економічний простір, вирішальним 
фактором успішної діяльності будь-якої системи 
стає впровадження та реалізація інвестиційної 
стратегії, що визначає перспективи його подаль-
шого розвитку. Тобто, проблеми забезпечення 
ефективності розвитку належать до сфери стра-
тегічного управління. Практичні результати визна-
чення напрямів і кількісних параметрів розвитку 
системи втілюються в стратегіях, деталізуються 
у тактичних планах і доводяться до практичних 
заходів у рамках оперативних процедур.

Необхідно відзначити, що концепція стратегіч-
ного управління заснована на системному і ситуа-

ційному підходах до управління, тобто, стратегічне 
управління орієнтує будь-який суб’єкт господарю-
вання на ефективне функціонування в майбут-
ньому і розглядає його як систему, яка визначає 
свою конфігурацію і цільову орієнтацію в залеж-
ності від змін зовнішнього середовища.

Стратегічний підхід до формування інвестицій-
ної стратегії розвитку відіграє значну роль у забез-
печенні ефективного функціонування легкої про-
мисловості в контексті сталого розвитку країни. 
Ця роль полягає в наступному:

- забезпечення механізму реалізації довго-
строкових загальних і інвестиційних цілей майбут-
нього економічного і соціального розвитку легкої 
промисловості в цілому й окремих структурних 
одиниць;

- можливість реально оцінити інвестиційний 
потенціал та забезпечити максимальне його вико-
ристання, спроможність активного маневрування 
інвестиційними ресурсами;

- швидка реалізація нових перспективних 
інвестиційних можливостей, що виникають у про-
цесі динамічних змін факторів зовнішнього інвес-
тиційного середовища;

- врахування заздалегідь можливих варіацій роз-
витку неконтрольованих факторів зовнішнього інвес-
тиційного середовища і можливість звести до міні-
муму їх негативні наслідки для власної діяльності;

- відбиття порівняльних переваг інвестиційної 
політики в зіставленні з конкурентами;

- забезпечення чіткого взаємозв’язку стратегіч-
ного, поточного й оперативного управління інвес-
тиційною діяльністю;

- формування значення основних критеріаль-
них оцінок вибору реальних інвестиційних проек-
тів і фінансових інструментів інвестування [9].

Формування та реалізація інвестиційної стра-
тегії легкої промисловості має цільовий характер, 
тобто передбачає постановку та досягнення пев-
них цілей; є вагомим засобом підвищення ефек-
тивності інвестиційної діяльності в довготермінові 
перспективі, її координації та контролю, а також 
базою для прийняття управлінських рішень на всіх 
стадіях інвестиційного процесу.

Важливим обмеженням, що визначає напрям 
стратегічного управління при формуванні інвести-
ційної стратегії розвитку, є стадія життєвого циклу, 
в якій знаходиться галузь та (або) підприємства 
галузі. Кожній стадії життєвого циклу належить 
характерний їй рівень інвестиційної активності, 
напрями і форми інвестиційної діяльності, особли-
вості формування інвестиційних ресурсів.

Так, стадія становлення характеризується без-
ліччю управлінських криз, пов’язаних з необхід-
ністю грамотного управління новою економічною 
одиницею. Що ж стосується фінансових трудно-
щів, то тут в першу чергу відзначається нездат-
ність нового підприємства генерувати грошові 
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кошти у необхідній для інвестування кількості, 
в той час як інвестиційна активність на даній стадії 
визначається потребами бізнесу саме в дорогих 
і довгострокових активах.

Тому, переважальним варіантом інвестиційної 
стратегії на даній стадії є інвестиційна стратегія 
становлення та поступового розвитку, що полягає 
в забезпеченні високих темпів реального інвес-
тування та забезпеченні беззбитковості інвести-
ційної діяльності, шляхом формування власних 
інвестиційних ресурсів.

Для стадії зростання характерним є розши-
рення обсягів реального інвестування та його 
диверсифікація, а також забезпечення норми міні-
мального прибутку, що дасть можливість беззбит-
кового існування підприємства.

Стадія розквіту передбачає нарощування потуж-
ностей, що ґрунтується на вливанні суттєвих засобів 
в додатковий оборотний капітал, в той час як зав-
дання якісних зрушень вимагає істотних капітальних 
інвестицій в довгостроковий розвиток. На ній про-
понується використовувати варіанти інвестиційної 
стратегії, пов’язані з диверсифікацією форм реаль-
ного інвестування та формувати портфель фінансо-
вих інвестицій, що забезпечить приріст капіталу.

На стадії зрілості грошовий потік стабілізується, 
кошти залучаються тільки для підтримки поточної 
діяльності, зазвичай для цього достатньо при-
бутку. Прибуток, що залишився витрачається на 
інші цілі – виплату дивідендів, вкладення в активи 
інших підприємств.

Для стадії спаду (кризи) характерний ріст інвес-
тиційної стійкості, збільшення кількості потенційних 
інвесторів за рахунок зниження невизначеності та 
підвищення моніторингу над ризиками. Збільшення 
контролю над ризиками веде до зниження гранич-
ної межі прибутковості і, значить, вимог до мінімаль-
ної ефективності розглянутих проектів. Це розши-
рює діапазон прийнятних проектів, прискорює їх 
впровадження. Цій стадії характерний негативний 
вплив на інвестиційну політику: шляхом скорочення 
джерел фінансування – і, безпосередньо, шляхом 
зосередження зусиль і засобів у здійсненні планів 
по відновленню або утриманню ринкових позицій, 
наприклад шляхом здійснення демпінгової кам-
панії. Однак за умови ефективного менеджменту, 
галузь не затримається на стадії спаду та почне 
вживати ефективні заходи по відродженню бізнесу, 
що потребує додаткових капітальних вкладень.

Таким чином, реалізація інвестиційної політики 
розвитку легкої промисловості, що знаходиться на 
стадії старіння, може бути спрямована на ефектив-
ність процесу відродження, шляхом забезпечення 
своєчасної реновації активів, що амортизуються; 
«стисненням» портфеля фінансових інвестицій 
з ціллю підвищення рівня його доходності; дезін-
вестуванням капіталу з низькорентабельних інвес-
тиційних об’єктів з забезпеченням мінімальних 

його втрат; реінвестуванням капіталу з ціллю під-
тримки необхідного обсягу операційної діяльності.

Щодо зовнішніх факторів: є підстави вважати, 
що розвиненість ринку капіталу відіграє більш сут-
тєву роль для галузі на стадії спаду. До прикладу, 
на неефективних ринках такі підприємства будуть 
переоцінені, що дозволить їм інвестувати на більш 
вигідних умовах.

Отже, формування та реалізація інвестиційної 
політики розвитку легкої промисловості є важли-
вою для забезпечення ефективного сталого роз-
витку галузі. При її формуванні слід враховувати 
стадію життєвого циклу галузі та її підприємств, 
оскільки кожній стадії життєвого циклу характерні 
свої особливості та підходи до формування інвес-
тиційної політики, яка націлена на сталий розвиток.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
тверджено, що інвестиційна стратегія розвитку 
є однією із найважливіших складових системи 
управління легкою промисловістю. У процесі її 
розробки та реалізації визначаються пріоритетні 
напрями та форми інвестиційної діяльності, суть 
формування інвестиційних ресурсів, послідовність 
етапів реалізації короткострокових та довгостроко-
вих цілей, межі можливої інвестиційної активності 
за напрямами і формами інвестиційної діяльності, 
система формалізованих критеріїв.

Фази життєвого циклу чинять різний вплив на 
характер фінансових показників: позначається 
характер бізнесу, організація управління, ступінь 
невизначеності та перспективи розвитку. Отже, 
інвестиційна стратегія розвитку являє собою 
форму реалізації інвестиційної ідеології й інвести-
ційної політики в розрізі найбільш важливих аспек-
тів інвестиційної діяльності на окремих етапах її 
здійснення. При формуванні і реалізації інвести-
ційної політики необхідно дотримуватись прин-
ципів сталого розвитку в контексті врахування 
соціальних, економічних і екологічних аспектів як 
в середині галузі так і за її межами та враховувати 
стадію життєвого циклу інвестиційної політики.
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Стаття присвячена дослідженню рівня 
задоволення потреб населення в окремих 
продуктах харчування за допомогою визна-
чення співвідношення та порівняння роз-
рахованих дослідним шляхом показників та 
відповідних норм споживання за даними МОЗ 
України. За результатами дослідження було 
сформовано рекомендації щодо пріоритет-
них напрямків забезпечення населення про-
дукцією харчової галузі. Доведено, що однією 
з найголовніших складових національної 
безпеки є продовольча безпека держави, що 
визначає рівень забезпеченості населення 
основними продуктами харчування влас-
ного виробництва. Зазначено, що це є одним 
з найважливіших пріоритетів державного 
управління, оскільки є базовою фізіологічною 
потребою населення країни. Тому, з метою 
вирішення даної задачі для визначення добо-
вої енергетичної цінності раціону людини, 
в рамках забезпечення продовольчої безпеки 
держави, за даними розрахунків та узагаль-
нень статистичної інформації було обчис-
лено споживання населенням основних про-
дуктів харчування за регіональною ознакою 
та їхнім походженням. 
Ключові слова: забезпеченості населення, 
норми споживання, продовольча безпека, 
продукти харчування, рівень задоволення, 
ринок продуктів харчування.

Статья посвящена исследованию уровня 
удовлетворения потребностей населения в 

отдельных продуктах питания с помощью 
определения соотношения и сравнения рас-
считанных опытным путем показателей 
и соответствующих норм потребления 
по данным Минздрава Украины. По резуль-
татам исследования были сформированы 
рекомендации по приоритетным направ-
лениям обеспечения населения продукцией 
пищевой отрасли. Доказано, что одной 
из главных составляющих национальной 
безопасности является продовольствен-
ная безопасность государства, что опре-
деляет уровень обеспеченности населения 
основными продуктами питания собствен-
ного производства. Указано, что это явля-
ется одним из важнейших приоритетов 
государственного управления, поскольку 
есть базовой физиологической потребно-
стью населения страны. Поэтому, с целью 
решения данной задачи для определения 
суточной энергетической ценности раци-
она человека, в рамках обеспечения продо-
вольственной безопасности государства, 
по данным расчетов и обобщений стати-
стической информации было вычислено 
потребления населением основных продук-
тов питания по региональному признаку 
и их происхождению. 
Ключевые слова: обеспеченности населе-
ния, нормы потребления, продовольствен-
ная безопасность, продукты питания, 
уровень удовлетворения, рынок продуктов 
питания.

The article is devoted to the study of the satisfaction level of the population’s needs in individual food products by determining the ratio and comparing 
empirically calculated indicators and relevant consumption standards according to the Ministry of Health of Ukraine. The main goal of this paper is to form 
recommendations in choosing of priority areas for providing the population with food industry products. It is indicated that this is one of the most important 
priorities of public administration, since there is a basic physiological need of the country's population. Therefore, in order to solve this problem to determine 
the daily energy value of the human diet, in the framework of ensuring the food security of the state, according to the calculations and generalizations of 
statistical information, the consumption of basic foodstuffs by the population was calculated based on regional characteristics and their origin. Based on 
data on the average annual population during the reporting period, the average consumption of each product in Ukraine as a whole was calculated using 
the weighted arithmetic formula, and the level of security was determined by comparing the obtained values with the recommended ones. The novelty of 
the research is that they have systematized and formed the scientific and practical approach to the analysis of foodstuffs regional consumption, which, 
unlike the existing ones, allows to substantiate the quality of classification by means of silhouette. The calculations performed indicate that behind the vast 
majority of food products in 2017, their consumption by the population was significantly lower than the recommended norms, which negatively affects the 
provision of food security of the state. Evaluation of the variation of the studied traits using quadratic coefficients showed that the calculated average values 
characterize the input data well. The scientific value of the obtained results is that the author forms recommendations on priority directions of providing the 
population with food products.
Key words: food supply of the population, consumption standards, food security, food, level of satisfaction of the population, food market.

АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ  
В ОКРЕМИХ ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ
ANALYSIS OF THE SATISFACTION LEVEL OF THE POPULATION  
NEEDS IN FOOD PRODUCTS IN UKRAINE

Постановка проблеми. Пріоритетна роль хар-
чової галузі в забезпеченні економічного розвитку 
будь-якої держави зумовлюється необхідністю 
забезпечення соціальних стандартів якості життя 
всіх верств населення не нижче рівня біологіч-
них потреб; особливостями відтворення трудових 
ресурсів; високою інтеграцією галузі в систему 
міжгалузевих зв’язків; формуванні системи стійких 
конкурентних переваг не тільки на внутрішньому 
ринку, але й на міжнародних ринках.

В той же час, сучасні прикладі торгівельних війн 
між США та КНР є яскравим свідченням того, що 
надмірна глобалізація бізнесу сприймаються про-

відними державами світу, як загроза їхній націо-
нальній безпеці. Як свідчить сучасний досвід, 
неконтрольована залежність від зовнішніх факто-
рів в умовах відкритої економіки, призводить до 
високого рівня невизначеності та невиправданого 
економічного ризику.

Саме тому, на сьогоднішній день на міжнарод-
них ринках відбувається пошук нових станів рів-
новаги між глобальними процесами лібералізації 
всіх сфер відносин та політики протекціонізму 
внутрішніх ринків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В останні роки Україна стикалась зі значною 
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кількістю зовнішніх військових, економічних та 
політичних загроз, які безпосередньо впливали 
на основи національної безпеки. Тому, теоретич-
ними питаннями забезпечення її належного рівня 
активно займались провідні вітчизняні науковці, 
а реалізація практичних засад відбувалась на 
основі відповідної законодавчої бази.

Проблемами розвитку харчової промисло-
вості займались багато вітчизняних науковців, 
таких як: Божидай І. [1], Власов В.І., Саблук В.П., 
Лисак М.А. [2], Козловський С.В. [3], Олій-
ник В. [4], Сидо ренко О. [5], Скидан О.В. [6], та 
інші. Основна увага в дослідженнях приділялась 
питанням забезпечення продовольчої безпеки 
держави. Згідно до [7-9], головним її фактором 
є показник обсягів споживання населенням про-
дуктів харчування.

Постановка завдання. Зважаючи на те, що 
за регіональною ознакою структура споживання 
є неоднорідною як за кількісним так і за якісним 
складом, дана проблема є актуальною та потре-
бує наукового вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією з найголовніших складових національ-
ної безпеки є продовольча безпека держави, що 
визначає рівень забезпеченості населення осно-
вними продуктами харчування власного виробни-
цтва [1]. Це є одним з найважливіших пріоритетів 
державного управління, оскільки є базовою фізіо-
логічною потребою населення країни.

Адаптація вітчизняного законодавства до зару-
біжних стандартів якості дозволило українським 
товаровиробникам не тільки забезпечити потреби 
внутрішнього ринку якісною продукцією харчової 
промисловості та стимулювати розвиток сіль-
ського господарства, але й успішно конкурувати 
на зовнішніх ринках.

Однак, в умовах низької купівельної спромож-
ності при забезпеченні продовольчої безпеки, дер-
жава стикається з проблемою нерівного доступу 
різних верств населення до продуктів харчування.

Незважаючи на те, що продукти харчування 
є предметами першої необхідності, що відрізня-
ються низькою еластичністю за ціною, значна 
частка витрат у сукупних доходах домогоспо-
дарств на продовольчі товари вимушує найбільш 
незахищені верстви населення економити на якіс-
них продуктах харчування: скорочувати обсяги 
їхнього споживання та використовувати більш 
дешеві й сумнівні товари-замінювачі.

Згідно [10], для визначення добової енерге-
тичної цінності раціону людини, в рамках забез-
печення продовольчої безпеки держави, органи 
статистики ведуть облік споживання населенням 
основних продуктів харчування за регіональною 
ознакою та їхнім походженням, кг:

1. До першої групи продуктів тваринного 
походження належать: м’ясо та м’ясопродукти (х1); 

молоко та молочні продукти (х2); яйця (х3); риба та 
інші морепродукти (х4);

2. До другої групи продуктів рослинного поход-
ження належать: цукор (х5); олія (х6); картопля (х7); 
овочі та баштанні (х8); фрукти, виноград та ягоди 
(х9); хліб та хлібобулочні вироби (х10).

Статистика середньомісячних обсягів спожи-
вання зазначених продуктів харчування по облас-
тях України, за даними 2017 р., наведена в табл. 1.

Таблиця 1 також містить дані про рекомендо-
вані, за даними МОЗ України, норми споживання 
вказаних продуктів харчування.

Тоді, маючи дані про середньорічну чисель-
ність наявного населення протягом звітного пері-
оду, маємо можливість обчислити середній обсяг 
споживання кожного продукту по Україні в цілому, 
за формулою арифметичної зваженої, та визна-
чити рівень забезпеченості шляхом порівняння 
отриманих значень з рекомендованими.
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Де x j  – середньомісячний обсяг споживання 
j-ого продукту харчування в розрахунку на 1 особу 
по Україні в цілому, кг; xij – обсяг споживання j-ого 
продукту харчування в і-ому регіоні, кг; fi  – серед-
ньорічна чисельність населення і-ого регіону, осіб; 
n – кількість регіонів України.

Рівень задоволення потреб населення в окре-
мих продуктах харчування буде визначатись шля-
хом ділення розрахованих x j  на відповідні норми 
споживання за даними МОЗ України.

З загальної теорії статистики також відомо, 
що ступінь розповсюдження окремого явища 
в певному середовищі не може бути визначе-
ний лише середнім рівнем вивчаємих показників. 
Для оцінки достовірності значень середніх засто-
совують показники варіації. В нашому випадку 
використовувався квадратичний коефіцієнт варі-
ації, граничне значення якого не повинно переви-
щувати 33,3%.
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Де Kj , σ j  – відповідно, квадратичний коефіці-
єнт варіації та середнє квадратичне відхилення за 
j-им продуктом харчування.

Підсумкові результати оцінки рівня задово-
лення потреб населення в продуктах харчування, 
за формулами (1)-(2), наведені в табл. 2.

Як видно з табл. 2, лише споживання олії, 
в розрахунку на 1 особу, перевищує рекомен-
дований обсяг на +39,1%. Споживання хлібу та 
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Таблиця 1
Середньомісячне споживання основних продуктів харчування  

в розрахунку на 1 особу по областях України за даними 2017 р., кг.
Області М’ясо Молоко Яйця, шт. Риба Цукор Олія Картопля Овочі Фрукти Хліб

Вінницька 4,9 19,8 21 1,7 3,1 1,7 8,7 9,4 3,4 9,5
Волинська 4,7 18,8 19 1,4 2,7 1,6 8,4 7,9 2,7 8,2
Дніпропетровська 5,3 18,7 21 1,4 2,8 1,4 5,7 9,2 4,0 7,8
Донецька 5,8 19,7 22 1,5 3,1 1,7 5,9 8,9 3,7 9,2
Житомирська 4,6 19,3 18 1,4 2,9 1,6 7,5 7,4 2,7 9,2
Закарпатська 4,6 18,2 17 0,8 3,0 1,8 6,2 8,6 3,4 9,9
Запорізька 4,5 14,3 18 1,3 2,6 1,2 5,8 9,2 3,7 7,5
Івано-Франківська 3,7 27,7 17 0,8 3,3 1,7 9,0 10,9 3,6 9,8
Київська 4,0 18,0 18 1,2 2,0 1,3 5,2 6,8 2,9 7,1
Кіровоградська 4,8 17,2 18 1,4 2,8 1,4 6,4 8,6 2,9 8,8
Луганська 4,3 16,8 18 1,0 3,1 1,3 5,0 7,9 2,9 7,4
Львівська 4,2 23,3 20 0,9 2,6 1,8 7,6 8,3 3,8 7,9
Миколаївська 4,4 17,1 19 1,4 2,5 1,4 5,9 9,1 3,3 8,5
Одеська 5,1 16,7 20 1,5 2,8 1,4 6,1 9,3 4,4 8,7
Полтавська 4,9 18,7 20 1,4 2,6 1,2 7,3 9,3 3,4 8,5
Рівненська 4,7 18,2 19 1,4 2,6 1,6 6,5 6,0 2,5 8,2
Сумська 4,8 17,6 19 1,3 3,1 1,4 6,5 8,3 2,8 9,0
Тернопільська 4,1 23,8 21 1,0 2,5 1,7 7,7 8,7 3,6 7,8
Харківська 5,1 19,1 20 1,3 2,6 1,3 5,5 8,3 3,7 7,9
Херсонська 4,8 16,1 20 1,6 3,2 1,5 6,2 8,6 3,8 9,6
Хмельницька 3,6 20,7 18 1,3 2,6 1,8 7,4 8,2 2,8 9,2
Черкаська 4,4 17,0 20 1,7 3,2 1,6 6,2 8,7 3,5 9,5
Чернівецька 3,5 20,4 17 0,9 2,9 1,7 5,5 8,9 2,9 8,8
Чернігівська 5,1 21,4 20 1,5 3,2 1,7 8,3 9,2 4,0 9,6
Київ 5,5 20,8 22 1,5 2,4 1,3 4,3 8,1 6,0 6,5
Рекомендована норма 
споживання за даними МОЗ 6,7 31,7 24,2 1,7 3,2 1,1 10,3 13,4 7,5 8,4

Джерело: розроблено автором

Таблиця 2
Результати оцінки рівня задоволення потреб населення України  

в продуктах харчування за даними 2017 р.
Продукти Олія Хліб Цукор Яйця Риба М’ясо Овочі Картопля Молоко Фрукти

Середній обсяг споживання, кг 1,5 8,4 2,8 19,7 1,3 4,8 8,6 6,3 19,2 3,6
Рівень задоволення потреб, % 139,1 99,8 88,2 81,5 79,0 71,6 64,0 61,4 60,7 48,5
Коефіцієнт варіації, % 13,1 11,1 11,0 7,9 18,7 12,8 10,0 18,9 13,5 22,0

Джерело: розроблено автором

хлібобулочних виробів знаходиться майже в межах 
норми (–0,2%). При цьому, значення коефіцієнтів 
варіації для вказаних товарів, є одним з найниж-
чих, що свідчить про більш-менш рівномірне спо-
живання цих продуктів за територіальною ознакою.

До товарів з відставанням від рекомендованих 
норм на 10–20% належать: цукор (–11,8%), яйця 
(–18,5%) та риба (–21,0%). Причому, коефіцієнт 
варіації К4 = 18,7% є найвищим серед них. Це свід-
чить про певну диференціацію споживання риби 
та інших морепродуктів за регіональною ознакою. 
Так, найменший обсяг споживання був притаман-
ний Івано-Франківській області – 0,8 кг на 1 особу 
щомісяця; найбільший – Вінницькій та Черкаській 
областям – по 1,7 кг.

Всі інші товари, з переліку основних, характе-
ризуються значним відставанням в обсягах спо-
живання від рекомендованих норм, в межах від 
30% і вище. Найгірша ситуація з забезпеченням 
продуктами харчування, склалась для молока та 
молочних продуктів (–39,3%) й фруктів, винограду 
та ягід (–51,5%). Причому, саме для фруктів коефі-
цієнт варіації є найбільшим і складає К9 = 22,0%, 
що свідчить про високий розмах вивчаємої ознаки: 
у Рівненській області обсяг споживання становить 
лише 2,5 кг на 1 особу щомісяця, або 33,3% від 
нормативу, а в Києві – 6 кг.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведені розрахунки свідчать про те, що за пере-
важною більшістю продуктів харчування у 2017 р. 
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обсяги їхнього споживання населенням зна-
чно поступались рекомендованим нормам, що 
негативно впливає на забезпечення продовольчої 
безпеки держави. Оцінка варіації вивчаємих ознак 
за допомогою квадратичних коефіцієнтів засвід-
чила, що розраховані середні показники добре 
характеризують вхідні дані, оскільки Kj ≤ 33 3, %  
для всіх j = 1 10... .

Однак, за результатами проведеного статис-
тико-економічного аналізу ми не маємо можли-
вості визначити найбільш проблемні, або най-
краще забезпечені харчовими продуктами регіони.
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У статті здійснено системне дослідження, 
критична оцінка теоретичних положень 
та діючої практики розвитку енергетич-
них інновацій як об’єктивної необхідності 
забезпечення енергетичної незалежності 
в Україні. Проаналізовані етапи входження 
в Об’єднані енергетичної системи України 
із правом реалізації електроенергії за «зеле-
ним» тарифом. Здійснено аналіз потуж-
ності відновлюваної енергії за видами енергії 
в Україні за період 20152018 рр. Здійснено 
детальний аналіз розвитку в Україні трьох 
основних видів відновлювальних джерел 
енергії: сонячної, вітрової та біомаси. Дове-
дено, що Україна за останні роки продовжує 
створювати значний фонд для фінансування 
енергоефективності в житловому секторі, 
зокрема, за фінансової підтримки Європей-
ського Союзу. Доведено, що необхідність 
впровадження в діяльність промислових під-
приємств альтернативних джерел енергії 
зумовлена енергетичною, економічної та 
політичною кризами в Україні. Розглянуто 
проблеми та тенденції процесу впровад-
ження альтернативних джерел енергії в еко-
номічні сектори України. 
Ключові слова: енергозбереження, енергое-
фективність, енергетичний сектор, віднов-
лювальні джерела енергії, сталий розвиток.

В статье осуществлено системное иссле-
дование, критическая оценка теоретиче-

ских положений и действующей практики 
развития энергетических инноваций как 
объективной необходимости обеспечения 
энергетической независимости в Украине. 
Проанализировано этапы вхождения в Объе-
диненные энергосистемы Украины с правом 
реализации электроэнергии по «зеленому» 
тарифу. Осуществлен анализ мощности 
возобновляемой энергии по видам энергии 
в Украине за период 20152018 гг. Осущест-
влен детальный анализ развития в Украине 
трех основных видов возобновляемых 
источников энергии: солнечной, ветро-
вой и биомассы. Доказано, что Украина за 
последние годы продолжает создавать 
значительный фонд для финансирования 
энергетической эффективности в жилом 
секторе, в частности, при финансовой под-
держке Европейского Союза. Доказано, что 
необходимость внедрения в деятельность 
промышленных предприятий альтерна-
тивных источников энергии обусловлена 
энергетическим, экономическим и полити-
ческим кризисами в Украине. Рассмотрены 
проблемы и тенденции процесса внедрения 
альтернативных источников энергии в эко-
номические сектора Украины.
Ключевые слова: энергосбережение, энер-
гоэффективность, энергетический сек-
тор, возобновляемые источники энергии, 
устойчивое развитие.

The article comprises a system study and critical assessment of theoretical foundations and established practices for development of energy innovations as 
an objective need to secure energy independence in Ukraine. The work includes the analysis of stages of admission into The Integrated Power System of 
Ukraine with the right to sell electricity according to the «green» tariff. An analysis is conducted on the capacities of the renewable energy sector by the kind of 
energy in Ukraine between 20152018. A detailed analysis is undertaken to study the development of three major renewable energy sources in Ukraine: solar, 
wind and biomass energy. It has been proved that lately Ukraine continues to build up substantial funding to finance energy efficiency in the housing sector, 
in particular with the financial support of the EU. It is asserted that the need to implement alternative energy sources into activities of industrial enterprises is 
substantiated by energy, economic and political crises in Ukraine. Issues and trends related to the process of implementation of alternative energy sources 
into economic sectors of Ukraine are examined. Harmonization of Ukrainian legislation will promote the competitive capacity of the national economy on a 
global scale. The paper reviews the peculiarities of nuclear energy use in the system of ensuring proper level of energy security and sustainable development 
of Ukraine. It is established that Ukraine must make utmost effort to secure its own energy independence. Regretfully, the percentage of renewable energy 
sources in the energy balance of Ukraine is currently one of the lowest in Europe. Large share of fixed assets within the energy sector is obsolete and requires 
considerable investment for their modernization. Expanding the cooperation with the EU will enable Ukraine to achieve longterm strategic objectives: to form 
competitive energy market, sustainable social and economic development and to ensure energy security. Nonetheless, an issue arises with regard to main-
taining equal partnership – a joint effort of Ukraine and EU member states in various sectors of economy, specifically the energy sector. 
Key words: energy saving, energy efficiency, energy sector, renewable energy sources, sustainable development.

DEVELOPMENT OF ENERGY INNOVATIONS AS AN OBJECTIVE NEED  
TO SECURE THE ENERGY INDEPENDENCE
РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ ЯК ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Introduction. Energy sector of countries is a 
core component of national economies and Ukraine 
is no exception within this context according to the 
Directive 2009/28/EC of the European Parliament 
and of the Council. Presently, the energy sector of 
Ukraine undergoes profound changes which are 
supposed to contribute to the formation of national 
energy sector over the next decades. Changes in the 
global environment, technological innovations and 
search for new alternative energy sources on par with 
growing use of renewable energy sources are some 
of the major energy-related trends in Ukraine.

Alternative energy (AE) is the sphere of energy 
production that provides the generation of electrical, 

heat and mechanical energy from renewable energy 
sources (RNE). Stimulating its development would 
allow increasing energy security and independence 
of economic entities with consequent share of AE 
in the structure of total primary energy supply by 
2020 growing by 75% – from 2,0% to 3,5% [14] 
and the target value of total capacity of traditional 
and renewable energy constituting a minimum of 
10% from the total installed capacity by 2030 [15]. 
Combined with the comprehensive analysis of 
legislative and regulatory framework in the sphere 
of alternative energy, undertaken within the scope of 
the paper, a ranking of priority in the development of 
AE for Ukraine has been established with emphasis 
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placed upon the expedience of full-on implementation 
of similar projects.

Analysis of recent research and publications. 
Currently there exists a vast number of studies in the 
energy sphere and peculiarities of energy innovations 
development. As an instance, we may refer to such 
scholars, as Bluszcz A. [1], Boersma T., Goldthau A. [2], 
Matschoss K., Repo P. [7], Nasiritousi N. [8], among 
others. Nonetheless, numerous issues remain outside 
of the scholarly focus. In particular, the need to 
develop renewable energy sources within the context 
of energy saving at the micro-level of economy.

Formulation of objectives of the article. The 
objective of the article is a comprehensive study, 
critical evaluation of theoretical foundations and 
existing practices in the development of energy 
innovations as an objective need to secure energy 
independence in Ukraine.

Results. Ukraine’s electricity market is a 
constituent part of the Integrated Power System 
of Ukraine (IPSU). The IPSU acts as a multi-agent 
entity: an energy-generating and energy distribution 
economic entity.

The issues of state regulation by means of licensing 
the activities in the sphere of energy and public utilities, 
formation of pricing and tariff policies, government 
control and use of means of direct coercion belong 
to the jurisdiction of The National Energy and Utilities 
Regulatory Commission (NEURC) [12]. Study of the 

requirements for admission into the WEM (Wholesale 
Electricity Market) with the right to sell electricity 
according to «green tariff» allowed to provisionally 
single out 5 stages (Figure 1).

The first stage stipulates the drafting of the project, 
its feasibility study (FS), coordination and approval of 
the location of the Solar Power Plants (SPP), etc.

The second stage stipulates the coordination of 
technical and organizational issues related to the 
connection to the IPS of Ukraine. Depending on 
the technical aspects of the project the coordinating 
entities might be represented by the member of the 
local community whose territory would be used for 
the construction of the SPP, the natural monopolist 
– the energy supplier or the NEURC. The third stage 
incorporates the construction and entry into operation 
of the SPP. This stage is material- and cost-intensive 
and, under favorable conditions, concludes together 
with the fourth stage which stipulates the coordination 
of organizational issues with the NEURC.

In accordance with the designated stages the 
accounting system of the enterprise forms the 
accounting and analytical provisions to control the 
compliance of project-related processes with the 
requirements of the approved project documentation, 
FS of the SPP construction, approved technical 
specifications (TS) of the project on connection to the 
power grid of the IPSU, licensing provisions, contract 
for sale of electricity, current legislation concerning the 

Stage 1 Registration of legal 
entity (if necessary)

Obtaining rights for 
land property (if 

necessary)

Drafting of construction 
documents and feasibility 
study (FS) of the project

Stage 2
Obtaining technical specifications 

and concluding a contract on 
сonnection to power grid

Drafting of construction 
documents for connection to 

power grid 

Stage 3 Construction and commissioning of engineering 
support powerplants

Stage 4

Obtaining license for electrical 
energy generation, validation of 

Ukrainian constituent in the power 
generated  

Establishment of 
«green» tariff,

membership in the 
WEM

Electrical 
energy sales 

contract

Stage 5 Sales of electrical energy according to «green» tariff

 Figure 1. Stages of admission into the Integrated Power System of Ukraine  
with the right to sell electricity according to «green» tariff

Source: compiled by the author
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Table 1
Capacity of renewable energy sources  

by the forms of energy (MW) [10]
2015 2016 2017 2018

Wind 426 438 465 522
Solar 432 531 742 1097
Biomass 35 39 39 44
Biogas 17 20 34 41

observance of the conditions of the «green» tariff with 
50% surcharge for Ukrainian-produced constituent of 
the equipment in use.

In 2016 Ukraine ratified the Paris Agreement 
having demonstrated its ultimate readiness for 
transition to low-carbon power, preparedness for 
reducing the risks related to the consequences of 
climate change and ensuring the objectives of the 
sustainable development [10].

However, despite all the issues that Ukraine is 
currently facing, renewable energy sources remain 
one of the top priorities of the low-carbon development 
policy and one of the ultimate tools for reduction of 
carbon emissions into the atmosphere (Table 1). 
Taking all these points into consideration, in 2016 
a total of 120,5 MW of power generating capacities 
entered into active operation [10].

Referring to table 1 it becomes evident that the 
capacities of renewable energy are growing year by 
year. In 2017 a total generating capacity of renewable 
energy plants increased more than by 10% – to 1,5 GW 
[9]. During the entire 2017 the growth in the volume 
of «green» energy generation comprised 260 MW. 
The leadership is held by the solar power – 99,1 MW 
and the wind power – 11,6 MW. Furthermore, in 2017 
four wind farms became operational – in Kherson, 
Mykolaiv, Lviv and Ivano-Frankivsk regions.

Solar power is the «youngest» energy source 
among the renewable energy source in Ukraine, 
however it proves to be the most dynamic sector 
of renewable power generation in Ukraine. Solar 
electrical power in Ukraine is traditionally generated 
in the southern regions of the country (Figure 2).

Hence, the installed capacity of solar power plants 
in Ukraine in 2017 constituted 742 MW which showed 
a 211 MW growth in comparison to the previous year. 
Development of renewable energy from SPPs is 
considered to be efficient due to a high number of 
sunny days and moderate air temperatures in the 
territory of Ukraine. Despite SPP being a leader by 
installed capacities in Ukraine the share of solar 
energy generation in Ukraine compared to the EU 
remains extremely low.

Wind-energy generation as well proves to be a 
promising area for development of alternative energy 
in Ukraine (Figure 3). However, the wind power 
generation is growing significantly slower than the 
solar. This may be attributed to the fact that wind 
power plants are substantially more complex to install, 
more expensive and require more operational costs.

As may be seen from the figure, wind power 
in Ukraine is developing at a fairly steady rate with 
continuous growth. In 1 year, the overall capacity of 
solar power stations in Ukraine increased by 27 MW 
to constitute a total of 465 MW. It is to be noted that 
some of the researchers consider that Ukraine is 
among the four European countries that are best 
capable of generating electricity from wind power [13].

Furthermore, Ukraine possesses considerable 
amounts of biomass suitable for energy generation 
(Figure 4).

Possible supply of the biomass available is 
assessed at 27 mln. tons of fuel annually. According 
to the data by the State Statistics Service of Ukraine, 
the energy potential of the biomass accumulated by 
agricultural plants is evaluated at over 7,5 million tons 
of fuel per annum. This supply can provide for up to 
10% of the total energy consumption in Ukraine [13].
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 Figure 2. Installed capacity of SPPs  
that operate by green tariff, MW

Source: developed on the basis [9]

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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 Figure 3. Installed capacity of WPPs  
that operate by green tariff, MW

Source: developed on the basis of [9]
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It is worth noting that in 2018 additional capacities 
of 430 MW of power plants generating from solar, 
wind and biomass power as well as small hydropower 
plants entered into operation. A further growth of 83% 
of generated electricity from solar capacities, 13% 
growth from wind power plants and 4% growth of 
energy generated from biomass power plants was 
recorded. The share of renewable energy sources 
in the total energy generation capacity in Ukraine 
constitutes 1,8% while its share in value terms 
amounts to 8,3% [13].

An important fact to note is that in 2018 Ukraine 
acquired the status of the full-fledged member of the 
International Renewable Energy Agency (IRENA). 
This proved to be a confident step towards the 
improvement of investment climate of the country, the 
possibility to attract world leading technologies and 
to obtain subsidized loans for «green» projects [10].

In 2014 Ukraine signed a European Union 
Association Agreement with the purposes of 
enhancing the cooperation between Ukraine and 
the EU. Within the context of this Agreement, energy 
issues play a prominent role on the path to complete 
integration. Energy cooperation establishes an 
objective of contributing to the energy efficiency and 
energy saving in Ukraine, reforming and improving 
the energy markets, reducing CO2 emissions and, 
most importantly, integrating Ukrainian energy sector 
into the European electrical energy network.

An objective need to incorporate the use of 
alternative energy sources into the activity of industrial 
enterprises is stipulated by energy, economic and 
political crises in Ukraine. Their consequences lie in 
the accelerated growth of prices for electricity and 
fuel; decrease in the quality of services related to 
supply of resources by energy service companies that 
are natural monopolists, etc. Such situation conduces 
to active development of «green energy» generation 

market, emergence of competitive environment within 
the energy supply industry.

The energy strategy stipulates the setting of 
energy-related development goals by 2020 and 
by 2035. Key objectives of this strategy are, first 
and foremost, to form an economically secure and 
competitive environment, to increase the level of 
energy security, to reduce dependence on energy 
importation, the natural gas in particular. An overall 
effect of the implementation of the Strategy would 
be the transformation of the fuel and energy industry 
of the country from the problem sector that require 
continuous government support into modern, efficient, 
competitive sector of national economy capable of 
sustainable development and competitive activity in 
the European and global energy markets [11].

Presently, Ukraine is facing a range of issues 
related to the excessive use of overpriced imported 
fuel, ineffective markets and infrastructure. Apart 
from it, there occurs further deterioration of energy 
facilities in Ukraine, reduction of the domestic 
resource base, obstruction of power supply from the 
eastern regions [4–6]. These factors contributed to 
the emergence of new threats.

The primary method of neutralizing these threats 
lies in the diversification. Diversification is determined 
as one of the main directions for reduction of the energy 
dependence of the country. Moreover, diversification 
not only decreases the political risks related to the 
monopolistic energy supply but also services as a 
powerful contributor to decrease expenditures for 
purchase of fuel and energy resources due to the 
existing competition within the business environment. 
Countries of the European Union make extensive 
use of several directions for diversification of energy 
materials [3].

The first direction is a large-scale implementation 
of the liquified natural gas. The second direction for 
diversification includes the changes into the structure 
of consumption of energy resources which enables the 
country to increase its level of energy security by means 
of reducing the importation of energy resources [9]. 
In this respect Ukraine has a high potential of the 
bioenergy sector. It must be emphasized, that the future 
of bioenergy production is defined by the National 
Action Plan for Renewable Energy for the period until 
2020. According to this plan bioenergy generation by 
2020 must reach the level of substitution of the natural 
gas of 7,2 billion m3 per year [9].

Ukraine’s orientation towards European integration 
further envisages the harmonization of the national 
legislation in the sphere of energy efficiency and use 
of renewable energy sources with the legislation of 
the European Union. Such approach would ensure 
international competitive capacity of the Ukrainian 
economy, prerequisites for Ukraine’s membership in 
international organizations and a further incentive to 
restore and reinvigorate the national energy sector.
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MW 35 35 39 39 51
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 Figure 4. Installed capacity of renewable electrical 
energy plant (biomass) that operate by green tariff, MW

Source: developed on the basis of [9]



195

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

The energy intensity of Ukraine’s GDP is 
considerably higher in comparison to the economies 
of the European Union countries. It must be 
underlined that the high level of the GDP energy 
intensity is objectively conditioned by a high share 
of energy intensive sectors within the structure of 
Ukrainian economy such as metallurgical, chemical 
industry and mining operations. Simultaneously, low 
energy efficiency in the sectors of energy conversion 
and supply, high specific energy consumption for 
heating and hot water supply for households all serve 
to complicate the situation [9].

According to the research findings, the 
achievement of the objectives of the Energy Strategy 
of Ukraine with regard to the decrease of GDP energy 
intensity by 20% is realizable by means of gradual 
reduction of the total volume of primary energy by 
over 10% by 2020.

Ukraine remains one of the largest electrical 
energy consumers in Europe even after the economic 
downturn caused primarily by the armed conflict in 
eastern Ukraine. The total installed capacity of the 
country constitutes 55,3 GW. Thermal power plants 
still consume the overwhelming majority of the total 
installed capacity (24,5 GW), followed by nuclear 
power plants – 13,8 GW, while the share of electricity 
consumption by the installed capacities of hydropower 
plants constitutes 5,9 GW [9].

It should be also noted that in 2016 Ukraine was 
undergoing active reforms of the legal framework with 
regard to the gas market according to the obligations 
under a European Union Association Agreement and 
the Law of Ukraine «On the natural gas market». 
Futher to it, the government of Ukraine continues to 
put every effort into improvement of oil products quality 
to match the EU standards. Since January 1st, 2016 a 
ban was implemented on the turnover of car petrol and 
diesel fuel belonging to Euro 3 emission standard [10].

Use of nuclear energy to satisfy the needs of 
the national economy and its stable functioning is 
a precondition for providing an appropriate level of 
energy security and sustainable development of 
Ukraine [11]. Hence the main efforts in reforming 
the nuclear sector were aimed at enhancing energy 
security and independence from the monopolistic 
supply of nuclear fuel and equipment in accordance 
with the experience and practices of the EU countries.

Apart from this, the European Union is the largest 
investor into the fund of construction of the new 
Shelter Structure over the destroyed 4th reactor of the 
Chernobyl Nuclear Power Plant [12].

Conclusions. In conclusion it is safe to say that 
Ukraine must make a greater effort in relation to its 
own energy independence. Currently, the percentage 
of renewable energy sources in Ukraine is one of the 
lowest in Europe. Ukraine’s energy infrastructure, 
in particular electrical power plants, thermal power 
plants and gas pipelines, all require reconstruction.

However, despite all existing problems in the 
energy sector of Ukraine our country possesses 
every potential for accelerated economic growth 
and enhancement of its energy security. The energy 
security, in its turn, is an important constituent of the 
national security of the state. Therefore, the Ukrainian 
government implements strategic reforms into the 
sphere of energy supply, strengthening the energy 
security due to the realization of its energy strategy. 
Ukraine expands its cooperation with the countries 
of the European Union which provides the possibility 
to ensure Ukraine’s protection, to create competitive 
energy resources market and facilitate sustainable 
social and economic development.
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У статті розглянуто та проаналізовано 
сучасний стан рівня інноваційного розвитку 
вітчизняної економіки взагалі та зокрема гір-
ничовидобувної галузі як провідного сектора 
важкої промисловості, що є визначальним 
чинником національної конкурентоспромож-
ності та підґрунтям зростання рівня еко-
номічної стабільності держави. Визначено 
сучасні тенденції та перспективні напрями 
формування і вдосконалення інноваційного 
потенціалу вітчизняної економіки в роз-
різі окремих галузей, враховуючи ступінь їх 
технологічного та технічного оснащення, 
а також перспективні напрями підвищення 
якості виробництва продукції важкої про-
мисловості та зокрема гірничовидобувного 
сектора економіки. Досліджено стан інвес-
тиційного клімату галузі важкої промисло-
вості, зокрема, гірничовидобувного сектора, 
негативні тенденції, що заважають ефек-
тивному функціонуванню видобувних підпри-
ємств. Сформовані перспективні напрями 
та методи стимулювання розвитку іннова-
ційного потенціалу вітчизняних видобувних 
підприємств з метою підвищення рівня їх 
конкурентоспроможності.
Ключові слова: інновації, інноваційний 
потенціал, інвестиції, інвестиційна прива-
бливість, конкурентоспроможність, гірни-
човидобувна промисловість, технологічне 
переоснащення.

В статье рассмотрено и проанализиро-
вано современное состояние уровня инно-
вационного развития отечественной эко-

номики и в частности горнодобывающей 
отрасли как ведущего сектора тяжелой 
промышленности, который является опре-
деляющим фактором национальной конку-
рентоспособности и основой роста уровня 
экономической стабильности государства. 
Определены современные тенденции 
и перспективные направления формирова-
ния и совершенствования инновационного 
потенциала отечественной экономики 
в разрезе отдельных отраслей, учитывая 
степень их технологического и техниче-
ского оснащения, а также перспективные 
направления повышения качества производ-
ства продукции тяжелой промышленности, 
в частности горнодобывающего сектора 
экономики. Исследовано состояние инве-
стиционного климата отрасли тяжелой 
промышленности, в том числе горнодо-
бывающего сектора, а также негативные 
тенденции, мешающие эффективному 
функционированию горнодобывающих пред-
приятий. Сформированы перспективные 
направления и методы стимулирования раз-
вития инновационного потенциала отече-
ственных горнодобывающих предприятий 
с целью повышения уровня их конкуренто-
способности.
Ключевые слова: инновации, иннова-
ционный потенциал, инвестиции, инве-
стиционная привлекательность, конку-
рентоспособность, горнодобывающая 
промышленность, технологическое пере-
оснащение.

The article considers and analyzes the current state of the level of innovative development of the domestic economy in general and in particular the min-
ing industry as a leading sector of heavy industry, which is a determining factor of national competitiveness and the basis for increasing economic stability. 
It is established that the competitiveness of the economy of any country is primarily determined by the level of development of the innovation potential of 
its leading industries, which form the direction of foreign economic policy. For Ukraine, the components of heavy industry, in particular the mining sector, 
occupy a decisive place in these processes, as our country has always been and still remains one of the world's major suppliers of iron ore to European 
markets. Therefore, the introduction of innovative technologies and methods to improve the production of mining enterprises should occupy a prominent 
place among the main tasks facing the management of both individual enterprises and economic policy. The current trends and promising areas of forma-
tion and improvement of innovation potential of the domestic economy in terms of individual industries, taking into account the degree of their technological 
and technical equipment, as well as promising areas to improve the quality of heavy industry production and in particular the mining sector. It is established 
that the state of fixed assets of mining enterprises needs a radical overhaul and reequipment, because at the current level of their existence, further efficient 
production is simply impossible without the introduction of innovations. In turn, such implementations require significant financial infusions, which is possible 
by attracting foreign investment. The state of the investment climate of the heavy industry, in particular, the mining sector, the negative trends that hinder 
the effective functioning of mining enterprises are studied. Perspective directions and methods of stimulating the development of innovative potential of 
domestic mining enterprises in order to increase their level of competitiveness have been formed.
Key words: innovations, innovation potential, investments, investment attractiveness, competitiveness, mining industry, technological reequipment.

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
THE INFLUENCE OF INNOVATIVE ACTIVITY ON INCREASING  
THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Постановка проблеми. Економічне зростання 
та високий рівень конкурентоспроможності України 
багато в чому забезпечується рівнем розвитку 
науково-технічної та інноваційної діяльності в усіх 
сферах економіки і, головним чином, у видобувній 
промисловості як провідній державній економічній 
галузі. Адже як показує досвід багатьох розвине-
них країн, високого рівня соціально-економічного 
розвитку та зростання можливо досягнути лише 
за умов активного використання сучасних науко-
вих розробок на інноваційній основі. Тому сучасні 
виклики світових економічних реалій ставлять 

перед вітчизняною видобувною промисловістю 
завдання активізації інноваційної діяльності як най-
більш ефективного джерела підвищення рівня кон-
курентоспроможності підприємств та входження 
у глобальні економічні взаємовідносини форму-
вання вартості на більш сприятливих умовах.

Важливим чинником забезпечення високого 
рівня конкурентоспроможності вітчизняних про-
мислових підприємств є ефективне використання 
ними матеріальних і сировинних ресурсів, досвіду 
та кваліфікації основного та адміністративного пер-
соналу, інформаційних, фінансових та інноваційних 
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ресурсів, що в поєднанні являє собою комплексний 
потенціал підприємства. Забезпечення високої 
конкурентної позиції на світовому ринку продукції 
видобувної галузі реалізується також і досягненням 
такої її споживчої якості, що відповідає міжнарод-
ним вимогам. Поліпшення технологій виробництва, 
підвищення конкурентоспроможності промислових 
підприємств за умов ефективного використання їх 
потенціалу має здійснюватись в першу чергу шля-
хом збільшення інвестицій в інновації.

Саме тому аналіз рівня розвитку інноваційного 
потенціалу як основного сучасного чинника кон-
курентоспроможності вітчизняних промислових 
підприємств гірничовидобувної галузі є актуаль-
ним завданням та потребує глибокого і всебічного 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні засади визначення сутності та методології 
дослідження інновацій, визначення їх функціональ-
ного призначення та ролі в зростанні рівня суспіль-
ного та економічного розвитку розвивали в своїх 
працях такі відомі вчені, як Й. Шумпетер, Дж. Кларк, 
М. Кондратьєв, М. Туган-Барановський та ін.

Серед праць вітчизняних вчених, що приді-
ляли значну увагу визначенню ролі та ступеня 
впливу інноваційних процесів на рівень розвитку 
економіки України, варто відзначити наукові дослі-
дження В. Гейця, В. Євтушевського, М. Пашути, 
Л. Федулової, О. Амоші, М. Зубця та ін.

Однак серед проведених вітчизняними науков-
цями досліджень недостатньо уваги приділено 
виявленню та глибокому аналізу особливостей 
та проблем, що виникають у процесі формування 
та розвитку системи інноваційного потенціалу 
гірничорудних підприємств у складних умовах їх 
сучасного господарювання. Ринкові умови госпо-
дарювання та жорсткої міжнародної конкуренції 
вимагають від вітчизняних гірничорудних підпри-
ємств застосування якісно нових підходів та прин-
ципів організації виробничо-господарської діяль-
ності, що передбачають обов’язкове використання 
тих пріоритетних факторів, що забезпечують їх 
стійкий та ефективний інноваційний розвиток.

Постановка завдання. Метою даної статті 
є аналіз та дослідження основних чинників, що 
впливають на формування і розвиток інновацій-
ного потенціалу вітчизняних підприємств, шляхів 
стимулювання їх інноваційної діяльності як пере-
думови підвищення їх інвестиційної привабливості 
та як результат –  зростання рівня конкурентоспро-
можності як на державному, так і на міжнародному 
рівнях економічних взаємовідносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні проблема прискорення економічного 
розвитку на інноваційній основі є надзвичайно 
актуальною. Наявний ресурсно-технологічний 
потенціал українських підприємств не відповідає 
вимогам сьогодення [1].

У глобальному рейтингу інновацій за 2019 р. 
(Global Innovation Index 2019) Україна в загаль-
ному рейтингу посіла 47 місце. Ще минулого року 
вона займала 43-тю позицію [2].

Динаміка і впровадження інновацій на під-
приємствах України з 2000 по 2019 рр. наведена 
в табл. 1 [3].

Як показують дані табл. 1, аналіз показників 
функціонування і розвитку промислових підпри-
ємств України вказує на низьку інтенсивність інно-
ваційних процесів, скорочення масштабів впро-
вадження інновацій у промисловості, зростання 
собівартості виготовляємої продукції та зниження 
її конкурентоспроможності.

В 2017 р. в Україні відбувалася поступова 
деградація інноваційного потенціалу: за даними 
Держстату, кількість дослідників в Україні 
стрімко скорочується (зі 133 744 осіб у 2010 р. 
до 59 392 у 2017 р.), наукоємність ВВП (витрати 
на дослідження та розробки за всіма джерелами 
у відсотках до ВВП) у 2017 р. становила лише 
0,45 %, динаміка кількості підприємств, що займа-
ються інноваціями, негативна (у 2017 р. відбулося 
скорочення кількості підприємств промисловості, 
що провадили інноваційну діяльність, на 9 % 
порівняно з 2016 р. до 16,2 % всіх промислових 
підприємств), хоча окремі приклади інноваційного 
підприємництва та високих технологій, що успішно 
розвиваються, у нашій економіці існують [4].

У 2017 р. відбулося скорочення кількості підпри-
ємств промисловості, що провадили інноваційну 
діяльність (на 9 % порівняно з 2016 р. до 16,2 % 
всіх промислових підприємств), що відбулося вна-
слідок значного скорочення інноваційно активних 
підприємств. У високотехнологічному секторі фік-
сується зростання інноваційної активності підпри-
ємств (рис. 1), яка є найбільшою серед технологіч-
них секторів [5].

У порівнянні з 2016 р. обсяг фінансування інно-
ваційної діяльності у 2017 р. в цілому по Україні 
зменшився як номінально, так і відсотках до ВДВ 
промисловості –  з 4,6 % до 1,4 %. Темпи росту 
добувної та переробної промисловості на фоні 
низького рівня впровадження нових або вдоско-
налених технологій, продукції або послуг, які ще 
не було застосовано, використано у виробничому 
процесі чи господарській діяльності, становили 
у 2016 р. 2,8 %, а у 2017 р.– 0,4 %. Але фінансування 
інноваційної діяльності підприємствами високо- та 
середньовисокотехнологічного секторів промисло-
вості у 2017 р. зросло порівняно з 2016 р. –  на 0,1 та 
0,9 в. п. відповідно (у відсотках до ВДВ). Основним 
джерелом фінансування інноваційних витрат зали-
шаються власні кошти підприємств у цілому по 
промисловості та у розрізі всіх технологічних секто-
рів –  від 72,6 % до 97,3 % у 2017 р. Натомість, кошти 
державного бюджету становлять все меншу долю 
у фінансуванні інновацій [3].
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Таблиця 1
Динаміка впровадження інновацій на промислових підприємствах України

Рік

Частка кількості 
промислових 

підприємств, що 
впроваджували 

інновації (продукцію 
та/або технологічні 

процеси), в загальній 
кількості промислових 

підприємств, %

Кількість 
упровад-
жених у 
вироб-
ництво 

нових техно-
логічних 
процесів, 
одиниць

З них нових 
або суттєво 
поліпшених 

мало від-
ходних, 
ресурсо-

зберігаючих 
технологічних 

процесів

Кількість 
упрова джених 

у звітному 
році видів 

інноваційної 
продукції 
(товарів, 
послуг), 
одиниць

З них 
нових 
видів 

машин, 
облад-
нання

Частка обсягу 
реалізованої 
інноваційної 

продукції (товарів, 
послуг) у загальному 
обсязі реалізованої 
продукції (товарів, 

послуг) промислових 
підприємств, %

2000 14.8 1403 430 15323 631 9.4
2001 14.3 1421 469 19484 610 6.8
2002 14.6 1142 430 22847 520 7.0
2003 11.5 1482 606 7416 710 5.6
2004 10.0 1727 645 3978 769 5.8
2005 8.2 1808 690 3152 657 6.5
2006 10.0 1145 424 2408 786 6.7
2007 11.5 1419 634 2526 881 6.7
2008 10.8 1647 680 2446 758 5.9
2009 10.7 1893 753 2685 641 4.8
2010 11.5 2043 479 2408 663 3.8
2011 12.8 2510 517 3238 897 3.8
2012 13.6 2188 554 3403 942 3.3
2013 13.6 1576 502 3138 809 3.3
2014 12.1 1743 447 3661 1314 2.5
2015 15.2 1217 458 3136 966 1.4
2016 16.6 3489 748 4139 1305 1.4
2017 14.3 1831 611 2387 751 0.7
2018 15.6 2002 926 3843 920 0.8
2019 13.8 2318 857 2148 760 1.3

Джерело: [3]

Таблиця 2
Структура прямих іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності

Види економічної діяльності Структура іноземних інвестицій
2016 р. 2019 р.

Промисловість 30,8 33,0
Сільське, лісове та рибне господарство 1,6 1,7
Будівництво 3,2 2,9
Фінансова та страхова діяльність 13,5 10,9
Інформація та телекомунікації 6,5 6,8
Оптова та роздрібна торгівля 15,9 16,7
Операції з нерухомим майном 11,7 12,4
Професійна, наукова та технічна діяльність 7,0 6,3
Інші види економічної діяльності 9,8 9,3
УСЬОГО 100,0 100,0

Джерело: [7]

У 2017 р. підприємства витрачали виділені на 
інновації кошти переважно на придбання машин, 
обладнання та програмного забезпечення –  
64,7 % загального обсягу фінансування іннова-
цій або 5898,84 млн грн, що на 20,7 в. п. менше, 

ніж у 2016 р. (рис. 2). Натомість частка витрат на 
проведення НДДКР зросла з 10,6 % у 2016 р. до 
23,8 % у 2017 р. [4].

Недостатньо ефективно здійснювалась інно-
ваційна діяльність на підприємствах добувної 

 
Рис. 1. Динаміка рівня інноваційної активності підприємств  

за технологічними секторами в Україні у 2011–2017 рр.,%

Джерело: [5]
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промисловості в 2018 р. Так, частка інноваційно 
активних підприємств у добувній промисловості 
становить 7,7 % загальної кількості промислових 
підприємств; питома вага підприємств, що впро-
ваджували інновації –  0,03 %; частка обсягу реа-
лізованої інноваційної продукції –  0,04 % загаль-
ного обсягу реалізованої інноваційної продукції. 
Лише три підприємства у добувній промисловості 
(1,9 %) впроваджували маркетингові інновації, 
два підприємства (1,6 %) –  організаційні інновації. 
У добувній промисловості впроваджено 18 нових 
технологічних процесів, або 1 % їх загальної кіль-
кості на промпідприємствах [5].

Можливості розробки, впровадження та вико-
ристання нових і вдосконалених технологій, про-
дукції залежать від стану інвестиційного клімату 
в країні, обсягу та структури інвестицій. В даний 
час Україні, як ніколи, потрібні інвестиції для еко-
номічного розвитку [6].

Четвертий рік поспіль інвестиційний попит 
забезпечує вагомий внесок у економічне зрос-
тання. Так, у січні-вересні 2019 р. капітальні 
інвестиції зросли на 12,4 % порівняно з анало-
гічним періодом попереднього року (у ІІІ квар-
талі –  на 12,7 %). Темпи зростання залишались 
дуже високими, хоч і уповільнилися у порівнянні 
з попередніми роками на тлі вищої статистичної 
бази порівняння (близько 20 % у 2017 і 2018 рр.). 
Серед джерел фінансування капітальних інвести-
цій найбільший внесок, як і у попередніх періодах 
забезпечили власні ресурси сектору нефінансо-
вих корпорацій. Частка кредитів банків та інших 
позик у структурі капітальних інвестицій продо-
вжує зростати. Серед видів економічної діяльності 
основними драйверами у січні-вересні 2019 р. 
були переважно підприємства добувної та пере-
робної промисловості [7].

На тлі загострення конкуренції на світових рин-
ках, що вимагає оновлення виробничих потуж-
ностей, в 2019 р. відбувалося освоєння значних 

обсягів капітальних інвестицій, особливо серед 
підприємств гірничо-металургійного комплексу 
(загальний внесок 5,4 в. п.). Так, за 9 місяців 
2019 р. капітальні та операційні витрати най-
більшого гірничометалургійного підприємства 
України ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» склали 
282 млн дол. Зокрема, за І півріччя у виробництво 
було вкладено, 168,2 млн дол., з них операційні 
витрати склали 47,8 млн дол., а капітальні пере-
вищили 120,4 млн дол. [8].

Найбільш затребуваною формою капітало-
вкладень для економіки країни є прямі іноземні 
інвестиції, оскільки вони дозволяють реалізову-
вати великі й важливі проекти, крім того в країну 
надходять новітні технології, нові практики корпо-
ративного управління тощо. Поліпшення інвести-
ційного клімату в країні, активізація інвестиційної 
діяльності стає на сучасному етапі розвитку дер-
жави особливо актуальною проблемою [9].

Структура прямих іноземних інвестицій 
в Україну за видами економічної діяльності на поча-
ток 2016 та 2019 рр. представлена в табл. 2 [7].

Аналіз даних табл. 2 показав, що в структурі 
прямих іноземних інвестицій в Україну за видами 
економічної діяльності за три роки відбулися певні 
зміни. Найбільш пріоритетними для іноземних 
інвесторів залишаються галузі промисловості, 
частка інвестицій в які на початок 2019 р. збільши-
лась порівняно з 2016 р. на 2,8 відсоткових пунктів 
і склала 33,0 %. Найбільш значною часткою осво-
єних капітальних інвестицій у розрізі видів активів 
залишаються інвестиції, спрямовані в машини, 
обладнання та інвентар, які є необхідною складо-
вої модернізації та технологічного оновлення під-
приємств, що має місце у більшості галузях про-
мисловості, в тому числі добувна промисловість 
і розроблення кар’єрів [7].

Між тим є й негативні зміни у структурі інозем-
них інвестицій за видами економічної діяльності, 
до яких можна віднести зменшення суми та частки 

Рис. 2. Динаміка напрямів інноваційних витрат за 2011–2017 рр. (% до загального обсягу фінансування)

Джерело: Держкомстат України: http://ukrstat.gov.ua/ [4]
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інвестицій у професійну, наукову та технічну діяль-
ність. Приводом для стурбованості залишається 
ресурсна орієнтація інвестиційних потоків. Незна-
чна доля інвестицій, направлених у високотехно-
логічні галузі та відсутність її стабільного зрос-
тання впливатиме на якість економічного розвитку 
у майбутньому.

Обмеження фінансових та інвестиційних мож-
ливостей в останні роки не дозволило здійснити 
залізорудним гірничодобувним підприємствам 
широкомасштабну модернізацію та технічне 
переоснащення. Гірничорудним шахтам потрібна 
фінансова підтримка на державному рівні для 
забезпечення модернізації. На сьогоднішній день 
у гірничорудній підгалузі ще існують виробни-
цтва з високим ступенем зношеності основних 
виробничих фондів, низьким рівнем використання 
виробничих потужностей, високою енерго- та 
ресурсоємністю, відсутністю або низьким рівнем 
впровадження інновацій. В сучасних умовах не 
використовується значна частина існуючого нау-
ково-технічного потенціалу підгалузі відносно 
удосконалення техніки і технологій [10].

Необхідність активізації інноваційної діяльності 
підприємств видобувної галузі в Україні очевидна. 
Перехід до інноваційного типу розвитку є для неї 
неодмінною умовою входження на рівних у сві-
тову економічну систему, і для цього необхідні 
цілеспрямовані зусилля держави на формування 
сприйнятливої до інновацій економічної системи, 
створення такого механізму економічної взаємодії 
суб’єктів господарювання, за якого б конкурентні 
переваги здобувалися лише завдяки активній 
інноваційній діяльності та ефективним інновацій-
ним рішенням [9].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
проведені дослідження дозволили сформулювати 
такі основні фактори низької інноваційності видо-
бувної галузі економіки України:

– вкрай низька частка бюджетних витрат на 
наукові дослідження;

– низька частина інноваційної продукції 
в загальному обсязі продукції виробництва;

– застарілість найбільш розповсюджених тех-
нологій у провідних галузях промисловості: мета-
лургії та металообробці, контролі виробничих 
процесів, виробництві матеріалів, монтажу кінце-
вих виробів;

– відсутність спроможності підприємств щодо 
фінансування досліджень і інвестування розробок 
за рахунок власних фінансових накопичень;

– низька інноваційність безпосередніх зару-
біжних інвестицій, які вкладаються у виробництво 
сучасних технологій і виробів;

– нерозвиненість інформаційної та сервісної 
інфраструктури щодо забезпечення розвитку інно-
ваційного підприємництва;

– висока енергоємність української економіки;

– недосконалість системи оцінки інтелектуаль-
ної власності [10].

Фінансування розвитку підгалузі можна здій-
снити за рахунок: коштів підприємств (амортиза-
ційні відрахування на реновацію і частина прибутку, 
яка залишається в розпорядженні підприємств) та 
кредиту; коштів, що надходять від реалізації акцій; 
коштів, одержаних за рахунок часткового звіль-
нення від сплати податків; бюджетного та центра-
лізованого фінансування пріоритетних державних 
програм; іноземних інвестицій [9].

Ці заходи дозволять покращити інвестиційний 
клімат в галузі, спрямувати ресурси підприємств на 
інноваційні заходи та в результаті –  підвищити рівень 
їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку.
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Папір офсетний. Цифровий друк. Обл.-вид. арк. 22,52. Ум. друк. арк. 23,72.  

Підписано до друку 13.12.2019. Наклад 100 прим.
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