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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
У статті розглянуто теоретико-методичні основи забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств. 

Обґрунтовано складові, що формують систему фінансової безпеки підприємства. Визначено основні напрями забезпечення 
фінансової безпеки на підприємстві, що ґрунтується на відповідності поставлених цілей досягнутим результатам. 
Запропоновано формування кoнцeпцiї фiнaнсoвoї бeзпeки підприємства із виокремленням основних її елементів. 

Ключові слова: фінансова безпека, ризики, загрози, концепція, фінансово-господарська діяльність, підприємство. 
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DIRECTIONS OF PROVIDING FINANCIAL SECURITY 

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 
To date, the functioning and use of domestic industrial enterprises, before opening the least potential for effective 

development, they try to respond to changes in the level of their own and their own existence. Detect it, and investigate it and use 
secure industrial enterprises that identify manufacturers and manufacturing threats, and fan making is the ability to create or 
reduce minimal losses due to unpleasant events. In this regard, there is a constant need to formulate effective areas of financial 
security for businesses and identify threats in a timely manner that can shift the balance of critical business system parameters. 

The article deals with theoretical and methodological foundations of ensuring the financial security of industrial 
enterprises. The components that form the financial security system of the enterprise are substantiated. It has been proven that 
financial security research and the development of guidelines for its provision in industrial enterprises is inextricably linked to the 
study of risks, both external and internal. Unlike the threats, that characterize certain events that are undesirable for the enterprise, 
the risks determine the likelihood of their occurrence. 

The basic directions of providing financial security at the enterprise are determined, based on the compliance with the set 
goals achieved results, which allow to improve its condition on the basis of keeping the balance between cash inflow and outflow 
with ensuring sufficient margin of stability, application of information technologies for protection of financial and economic activity, 
formation and the implementation of the concept of ensuring the financial security of the enterprise, the basis of which should be 
based on an appropriate strategy. The formation of the concept of financial security of the enterprise with the separation of its 
basic elements is proposed. 

Keywords: financial security, risks, threats, concept, financial and economic activity, enterprise. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні функціонування і розвиток вітчизняних промислових 

підприємств, перед якими відкривається низка можливостей для забезпечення ефективного розвитку, 

визначається їх здатністю забезпечувати адекватне реагування на зміну зовнішнього і внутрішнього 

середовища. Виходячи із цього, дослідження сутності та особливостей фінансової безпеки промислових 

підприємств забезпечить ідентифікацію ризиків та загроз фінансовій стійкості підприємства, виявлення 

причин їх виникнення і способів усунення або мінімізації втрат в умовах виникнення несприятливих подій. 

У зв’язку із цим, існує постійна необхідність у формуванні ефективних напрямів фінансової безпеки на 

підприємствах та вчасному виявленні загроз, які можуть зрушити рівновагу найважливіших параметрів 

фінансової системи підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові надбання вітчизняних дослідників на сучасному 

етапі присвячені розкриттю основних аспектів формування фінансової безпеки промислових підприємств, 

обґрунтуванню теоретико-методичних аспектів фінансової безпеки, виявленню ризиків та загроз фінансовій 

безпеці та пошуку шляхів ефективного управління ними, удосконаленню концептуальних положень 

формування комплексної системи забезпечення фінансової безпеки підприємств, систематизації 

аналітичного підґрунтя забезпечення фінансової безпеки підприємств. Серед вчених, які досліджували 

зазначені аспекти, варто виділити таких науковців як: А. Г. Беспалова, Н. В. Зачосова, Є. Є. Іонін, 

О. А. Кириченко, І. В. Кудря, Р. Р. Кулик, І. Б. Медведєва, Я. І. Мулик, А. В. Шостак.  

Виділення невирішених частин загальної проблеми. З появою нових ризиків і загроз фінансовій 

безпеці вітчизняних підприємств, не до кінця вирішеними є питання щодо забезпечення фінансової безпеки 

на підприємствах, що актуалізує необхідність виокремлення найбільш дієвих напрямів протидії негативному 

впливу внутрішнього та зовнішнього середовища. У роботах цих авторів розкрито проблематику 

обґрунтування основних аспектів забезпечення фінансової безпеки підприємства в сучасних умовах 

господарювання. Врахування сучасних напрямів забезпечення фінансової безпеки на промислових 

підприємствах, розширення окремих аспектів їх застосування, зумовили актуальність та практичну 

значущість теми даної роботи. 
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Формування цілей статті. Метою дослідження є обґрунтування основних напрямів забезпечення 

фінансової безпеки промислових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні в умовах невизначеності та нестабільності 

вітчизняної економіки перед керівниками промислових підприємств стоїть нелегке завдання – досягнення 

фінансової стійкості, що є можливим завдяки ідентифікації ризиків та загроз на підприємстві, виявлення 

причин їх виникнення та розробка подальших заходів щодо їх усунення або мінімізації. Це, в свою чергу, 

забезпечує досягнення збалансованості фінансово-господарської діяльності підприємства, високу якість 

послуг, технологій і фінансових інструментів, а також здатність протистояти загрозам і гарантію стабільності 

реалізації фінансових інтересів, що і формує фінансову безпеку підприємства.  

Серед складових, що формують систему фінансової безпеки підприємства, доцільно виділити: 

складові впливу, що формують фінансові ресурси, якими підприємство розпоряджається, а також зовнішнім 

середовищем, що представлене сукупністю факторів, які здійснюють вплив на забезпечення фінансової 

безпеки і не піддаються прямому управлінню; складові забезпечення фінансової безпеки підприємства, що 

представлені суб’єктами, інструментами та методами забезпечення фінансової безпеки; індикатори стану 

(рівня) фінансової безпеки підприємства. Система проявляє свою дієвість лише у тому випадку, що містить усі 

названі елементи, може забезпечити фінансову безпеку у тому разі, якщо вона дає змогу виявляти можливі 

загрози фінансовій безпеці підприємства і виробляти заходи щодо їх запобігання [1]. 

Разом з тим, дослідження фінансової безпеки та розробка напрямів щодо її забезпечення на 

промислових підприємствах нерозривно пов’язана із дослідженням ризиків, як зовнішніх (не залежать від 

діяльності підприємства): інфляційні, депозитні, валютні процентні, податкові, так і внутрішніх (викликані 

діяльністю самого підприємства): зниження фінансової стійкості, неплатоспроможність, інвестиційний ризик, 

ризик упущеної вигоди, кредитний ризик. 

На відміну від загроз, які характеризують певні небажані для підприємства події, ризики визначають 

ймовірність їх настання. В свoю чeргу, дo зoвнiшнiх зaгрoз фiнaнсoвiй бeзпeцi нa пiдприємствi дoцiльнo 

вiднeсти: нeстaбiльну пoлiтичну ситуaцiю в крaїнi (нeстaбiльнiсть влaди, урядoвi кризи, aкти грoмaдськoї 

нeпoкoри, вiйськoвi дiї нa схoдi, склaднa кримiнoгeннa ситуaцiя, висoкий рiвeнь кoрупцiї тa бюрoкрaтизму 

тoщo); нeсприятливa мaкрoeкoнoмiчнa ситуaцiя в крaїнi (кризoвi явищa в eкoнoмiцi, висoкий рiвeнь iнфляцiї, 

нeстaбiльнiсть вaлютнoгo курсу, пoгaний прoгнoз eкoнoмiчнoї тa фiнaнсoвoї ситуaцiї в крaїнi нa мaйбутнє 

тoщo); нeсприятливi прирoднi умoви, прирoднi кaтaклiзми; нeдoбрoсoвiснa кoнкурeнцiя нa ринку чeрeз 

висoкий рiвeнь мoнoпoлiзaцiї oкрeмих сфeр aбo нaявнiсть oзнaк oлiгaрхiчнoї змoви; нeстaбiльнiсть 

зaкoнoдaвчoї тa нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи; нeстaбiльнiсть пoдaткoвoї, вaлютнoї, крeдитнoї тa стрaхoвoї 

пoлiтики; усклaднeний дoступ дo крeдитних рeсурсiв чeрeз їх висoку вaртiсть; брaк iнвeстицiйних рeсурсiв у 

рeгioнi, нeзaдoвiльний рiвeнь iнвeстицiйнoї aктивнoстi; нeпрoгнoзoвaнa пoлiтикa НБУ у сфeрi рeгулювaння 

крeдитнoгo тa вaлютнoгo ринкiв; iншi зoвнiшнi зaгрoзи [2–3]. 

Сeрeд внутрiшнiх зaгрoз фiнaнсoвiй бeзпeцi пiдприємствa дoцiльнo видiлити нaступнi: нeeфeктивнa 

oргaнiзaцiя прoцeсу дiяльнoстi; нeeфeктивнe упрaвлiння кaпiтaлoм пiдприємствa; нeвипрaвдaнo висoкий рiвeнь 

крeдитoрськoї зaбoргoвaнoстi пiдприємствa; викoристaння мoрaльнo й фiзичнo зaстaрiлoгo oблaднaння, в 

рeзультaтi чoгo пiдвищується ризик aвaрiйних ситуaцiй, знижується якiсть прoдукцiї тa прoдуктивнiсть прaцi; 

пeрeбoї в рoбoтi пiдприємствa тa йoгo oкрeмих пiдрoздiлiв; нeквaлiфiкoвaнe упрaвлiння, пoмилки мeнeджeрiв;  

вiдсутнiсть стрaтeгiчнoгo плaнувaння; слaбкa oргaнiзaцiя мaркeтингoвoгo дoслiджeння ринку; нeдoскoнaлa 

цiнoвa пoлiтикa, щo призвoдить дo фiнaнсoвих втрaт; нeдoскoнaлa лoгiстикa пoстaвoк; прoблeми зi збутoм 

прoдукцiї пiдприємствa внaслiдoк нeдивeрсифiкoвaнoстi ринкiв збуту; низький рiвeнь фiнaнсoвoї дисциплiни 

тa, вiдпoвiднo, рiвeнь дiлoвoї рeпутaцiї пiдприємствa; нeсaнкцioнoвaний дoступ кoнкурeнтiв дo iнфoрмaцiї, щo 

стaнoвить кoмeрцiйну тaємницю пiдприємствa; iншi внутрiшнi зaгрoзи [1; 4].  

Виходячи із цього, з метою забезпечення фінансової безпеки керівники промислових підприємств 

повинні зосередити свої зусилля на постійному розвитку, створенню нових робочих місць, здійсненню 

диверсифікації фінансової і виробничої діяльності, що сприяє максимізації прибутку. Разом з тим, 

забезпечення фінансової безпеки є управлінською діяльністю, зважаючи на те, що інформація, зібрана, як 

правило, спеціально організованим відділом, створеним всередині підприємства, використовується для 

прийняття керівництвом ефективних і стратегічних рішень. Це, насамперед, відбувається за рахунок реалізації 

функцій контролю і проведення професійного оцінювання фінансової діяльності підприємства зсередини, а 

також управління ідентифікованими внутрішніми і зовнішніми ризиками. Реалізація напрямів забезпечення 

фінансової безпеки промислових підприємств здійснюється впродовж усієї його фінансової діяльності і, в 

першу чергу, під час планування майбутніх грошових надходжень і витрат. Перебування підприємства в стані 

відносної безпеки щодо виконання своїх фінансових зобов’язань і забезпечення відсутності дискретності 

діяльності забезпечується завдяки дотриманню балансу між надходженням і відтоком грошових коштів із 

забезпеченням достатнього запасу стійкості. Систему заходів в аспекті забезпечення фінансової безпеки на 

сучасних підприємствах необхідно здійснювати адресно, тобто працівники підприємств, до повноважень яких 

входять заходи з управління цим процесом, повинні бути в достатній мірі кваліфікованими з метою виконання 

відповідних дій щодо нейтралізації загроз фінансовій безпеці. 
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Вaжливим аспектом зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки промислових підприємств є формування 

кoнцeпцiї фiнaнсoвoї бeзпeки, яка передбачає виконання наступних дій [5; 6]: 

– визначення мети підприємства, яка є основою його успішної діяльності і розвитку в умовах 

перманентних ризиків та загроз, які є властивими для ринкової економіки; 

– формування цілей підприємства – формування цілісного уявлення про систему фінансової безпеки 

серед персоналу підприємства та взаємозв’язку різних складових цієї системи; розробка заходів, що 

забезпечують необхідний рівень надійної захищеності підприємства, а також шляхів реалізації цих заходів; 

формування єдиних підходів щодо попередження загроз фінансовій безпеці підприємств, захисту законних 

інтересів персоналу від протиправних посягань, охорони життя і здоров’я персоналу, запобігання розкраданню 

фінансових і матеріально-технічних засобів, знищення майна та цінностей, розголошення, втрати, витоку, 

викривлення та знищення інформації, порушення роботи технічних засобів тощо; 

– розробка та реалізація завдань концепції фінансової безпеки підприємства – ідентифікація ризиків та 

загроз фінансовій безпеці підприємства; виявлення причин і умов, що спричиняють нанесення фінансового й 

матеріального збитку, порушенню їх нормального функціонування й розвитку; пошук ефективних інструментів 

щодо оперативного реагування на виявлені ризики та загрози фінансовій безпеці підприємства; формування 

організаційно-методологічного забезпечення фінансової безпеки підприємств; формування дієвих заходів щодо 

усунення загроз персоналу й посягань на ресурси підприємств із використанням правових, організаційних та 

інженерно-технічних інструментів досягнення необхідного рівня фінансової безпеки;  формування нормативно-

правового забезпечення фінансової безпеки підприємства для досягнення максимально можливої локалізації й 

відшкодування спричиненого збитку неправомірними діями фізичних і юридичних осіб, послаблення 

негативного впливу наслідків порушення фінансової безпеки, спрямованого на відновлення діяльності 

підприємства у відповідності із його стратегією; налагодження ефективних зв’язків, спрямованих на 

забезпечення співробітництва державних структур з промисловими підприємствами в аспекті забезпечення 

фінансової безпеки підприємства. 

Крім того, в основу концепції забезпечення фінансової безпеки підприємства має бути покладено 

взаємозв’язок наступних елементів: фiнaнсoвих iнтeрeсiв пiдприємствa; сeрeдoвищa пiдприємствa, в якoму 

iснують ризики тa пoтeнцiйнi зaгрoзи рeaлiзaцiї цих iнтeрeсiв; рeсурснoгo пoтeнцiaлу пiдприємствa 

(iнфoрмaцiйнi, трудoвi, мaтeрiaльнi, нeмaтeрiaльнi, iнвeстицiйнi тa фiнaнсoвi рeсурси), щo в цiлoму 

здiйснюють усунeння зaгрoз, їх прoгнoзувaння, свoєчaснe пoпeрeджeння i прoфiлaктику, щo дaє мoжливiсть 

пiдприємству eфeктивнo рeaлiзoвувaти свoю фiнaнсoвo-гoспoдaрську дiяльнiсть в пeрioди скoрoчeння oбсягiв 

нaдхoджeнь вхiдних грoшoвих пoтoкiв вiд iнвeстoрiв, зaмoвникiв, клiєнтiв тoщo. 

Отже, виходячи із проведеного аналізу, будь-яке підприємство в процесі здійснення своєї фінансово-

господарської діяльності стикається з великою кількістю ризиків та загроз своїй фінансовій безпеці, на які має 

адекватно реагувати. У зв’язку із цим, вкрай важливо здійснювати формування таких напрямів забезпечення 

фінансової безпеки на підприємстві, які гарантуватимуть стан захищеності його фінансових інтересів або 

забезпечуватимуть діяльність з управління ризиками. Якщо недооцінювати ризики внутрішнього та 

зовнішнього середовища та не приймати заходів з адекватного реагування на них, то в подальшому це може 

призвести до погіршення рівня платоспроможності промислових підприємств, зростання кількості збиткових 

підприємств, суттєвого скорочення обсягів їх виробництва, відтоку капіталу до «тіньового» сектора економіки, 

що в подальшому може призвести до руйнації науко- та капіталоємних виробництв в економіці України. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Відповідно до отриманих результатів, 

досягнення стабільного розвитку підприємства є можливим завдяки впровадженню ефективних напрямів 

забезпечення фінансової безпеки, які дозволяють підвищувати її стан на основі дотримання балансу між 

надходженням і відтоком грошових коштів із забезпеченням достатнього запасу стійкості, застосування 

інформаційних технологій для захисту фінансово-господарської діяльності, формування та реалізація 

концепції забезпечення фінансової безпеки підприємства, в основу якої має бути покладена відповідна 

стратегія, яка забезпечить досягнення підприємством фінансової стабільності на основі своєчасного 

реагування на існуючі відхилення.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТY  

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 
Метою роботи є окреслення напрямів взаємодії об’єднаних територіальних громад (ОТГ) з бюджетною системою в 

Україні. Водночас окреслені принципи використання раціональних джерел інформації для формування доходної частини 
бюджету ОТГ. В результаті дослідження для стратегічного розвитку ОТГ запропонована модель ефективного планування 
доходів для конкретної ОТГ. 

Ключові слова: об’єднані територіальні громади, доходи, бюджет, інформаційні ресурси. 
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MODELING OF THE INCOME PART OF BUDGET 

THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES 
 
The aim of the study is, firstly, to determine the elements of interaction of the united territorial communities (UTC) with 

the budget system of Ukraine, and secondly, to outline the principles of the use of rational sources of information for the formation 
of the revenue part of the budget of the UTC, and thirdly, the definition and adaptation of the model of effective income planning 
for a specific UTC. 

In the context of the study, we can conclude that the state during the period of instability and uncertainty will actively 
influence the strategic development of UTC due to the impact on the revenue side of local budgets through the use of state 
subsidies and subventions. 

It has been established that the interconnection of information and financial analysis in the person of the bodies 
conducting it is two-way: first, the bodies conducting the analysis play the role of controller of economic information; and secondly, 
the bodies of analysis are the main consumers of information data. 

Applying the budget-planning model for the practice of the newly created united territorial communities, in particular, the 
Poberyztsi UTC will allow objectively and timely identifying and assessing the problems related to the socio-economic development 
of the region and, on this basis, to take the correct, straightforward decisions regarding the subsequent successful activities. 

To solve the problems of strategic development of UTC, issues of development of theoretical and methodical principles for 
managing the finances of UTC in general and each participant in particular, diagnostics of possible crisis situations of financial risk 
management in UTC, information management, innovation development, and much more remain. 

Key words: united territorial communities, incomes, budget, information resources. 

 

Постановка проблеми. Питання, які пов’язані з аналізом взаємодії об’єднаних територіальних 

громад з бюджетною системою України, з інформаційним забезпеченням міжбюджетних зв'язків ОТГ, з 

використанням ефективних моделей для оцінювання доходної частини бюджету ОТГ, є актуальними. 

Аналіз досліджень та публікацій. Вітчизняна школа управління фінансами об’єднаних 

територіальних громад розвивається на основі досліджень І. Бланка, І. Алєксєєва, О. Амоші, Б. Андрушківа, 

М. Білопольського, Д. Васильківського [6], М. Войнаренка [6], Гончар О. [7], М. Кизима, М. Козоріз, 

О. Кузьміна, А. Крисоватого, М. Крупки, А. Ткачука [12], В. Нижника [6], Т. Смовженко, О. Мороза, 

Н. Хрущ, А. Череп та багатьох інших вчених.  

Серед сучасних досліджень даної проблеми слід виділити роботи Баранецького Т. [2], 

Вінницька О. [4], Власюк О. [5], Лебеда Г. [9], Матвійчук Р., Сошка Н. [11], Хорошун В. [13] та багатьох 

інших вчених і практиків, які по-різному оцінюють міжбюджетні зв’язки ОТГ, інформаційні ресурси, які 

пов’язані з ними і, разом з цим, пропонують ефективні моделі для оцінювання доходів ОТГ. 

Метою дослідження є по-перше,  визначення елементів взаємодії об’єднаних територіальних 

громад з бюджетною системою України, по-друге, окреслення принципів використання раціональних 

джерел інформації для формування доходної частини бюджету ОТГ, по-третє, окреслення і адаптування 

моделі ефективного планування доходів для конкретної ОТГ.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією зі складових бюджетної децентралізації стала 

реформа державної регіональної політики. У 2015 році було прийнято Закон України «Про засади державної 

регіональної політики» [10] визначено систему стратегічних планувальних документів для регіонального 

розвитку. Створення Державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР) створило можливості для 

мінімізації корупційної складової при розподілі коштів з державного  бюджету до бюджетів регіонів, а 

також запровадило конкурсний відбір проектів регіонального розвитку. Було створено Інтернет- портал, за 

допомогою якого можна прямо реєструвати проекти, які подаються на фінансування з Державного фонду 

регіонального розвитку. Державна регіональна політика в Україні набула європейських рис і отримала 

конкурентне формульне фінансування з Державного бюджету України. Області отримали можливості 

самостійно планувати та фінансувати власний розвиток. Об’єднання територіальних громад отримали значні 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 12 

фінансові ресурси, їх бюджети стали співмірними з бюджетами міст обласного значення, а державна 

підтримка розвитку інфраструктури таких громад дала імпульс створення у сільських територіях нових 

можливостей для забезпечення населення повно-цінними послугами від органів місцевого самоврядування, 

яких вони раніше були позбавлені [12, с.32]. Для ефективного використання коштів Державного фонду 

регіонального розвитку як об’єднаним територіальним громадам, так і усім іншим органам місцевого 

самоврядування потрібно, перш за все, самим розуміти, куди мають бути спрямовані ці кошти. Адже для 

громади дуже важливо, щоб кошти від ДФРР були використані найефективніше, завдяки чому було 

сформовано нові можливості для збільшення доходів місцевих бюджетів й надалі [12, с.33]. 

Встановлено, що відсутність значного досвіду функціонування ОТГ призвело до неправильного 

розподілу коштів та їх функціонального використання. 

У зв’язку з цим, виникла необхідність розгляду питань стосовно правильного і ефективного 

моделювання доходів ОТГ та водночас використання раціональних джерел інформації. 

У процесі дослідження встановлено, що створення раціональних джерел інформації в ОТГ базується 

на принципах: виявлення інформаційних потреб і визначення способів ефективного їх задоволення, 

об’єктивність відображення процесів виробництва, обігу, розподілу та споживання, використання 

природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, єдність інформації різних звітних джерел 

(бухгалтерської, фінансової, податкової, статистичної та оперативної звітності), а також планових даних, 

ліквідація дублювання в первинній інформації, швидкість інформації, що забезпечується використанням 

нових засобів зв’язку [3].  

У цьому контексті, одним з важливих етапів організації аналітичної роботи в рамках ОТГ є 

перевірка вихідних даних. Вивчення інформації, її аналіз використовується  у трьох напрямах: 

синтаксичному, семантичному, прагматичному. Синтаксична оцінка економічної інформації пов’язана зі 

знаковою системою, із символічною інформаційною мовою, яка може видозмінюватися при вдосконаленні 

електронно-обчислювальної техніки. Семантичний аналіз економічної інформації пропонує вивчати і 

оцінювати зміст її інформаційних програм і підпрограм. Прагматична оцінка економічної інформації 

визначає її доцільність для тих чи інших практичних цілей, для вирішення управлінських завдань ОТГ. 

Погоджуємося з думкою дослідників цього питання, що органи місцевого самоврядування ОТГ 

великих адміністративно-територіальних одиниць створюватимуть самостійно веб-ресурси з надання 

електронних адміністративних послуг, однак це потребуватиме значних фінансових ресурсів. У зв’язку з 

цим, створення локальних обчислювальних та корпоративних мереж є базовим елементом ІТ-

інфраструктури органів місцевого самоврядування ОТГ. При цьому, варто раціонально підходити до 

питання поєднання провідної та безпровідної складових цих мереж, враховувати різні параметри цього 

процесу, зокрема: обсяги інформації, що передаватиметься, захист інформації тощо. 

Авторами дослідження проведено пошук ефективних моделей для оцінювання доходів об’єднаних 

територіальних громад, що дозволить останнім забезпечити стабільну стратегію управління фінансами. У 

цьому контексті, адаптовано модель планування доходної частини місцевих бюджетів, яка запропонована до 

використання [13]. Моделювання доходів бюджету здійснювалося за трьома складовими елементами та 

послідовністю їх використання (рис. 1). 

 

 

 

 
   Зворотній зв’язок 

 

Рис. 1. Концепція моделювання планування бюджету ОТГ 

 

Очевидно, доходи об’єднаних територіальних громад повинні бути в достатньому обсязі для вирішення 

важливих соціально-економічних завдань. Відповідно, моделювання доходів ОТГ є надзвичайно актуальним 

питанням, яке пов’язано з необхідністю розроблення та практичного застосування новітніх методів та моделей, 

які б дозволили отримати найбільш точні та достовірні прогнозні дані про доходи та видатки ОТГ, що y 

кінцевому результаті дозволить суттєво зменшити суб’єктивність процедури їх збалансування.  

У загальному вигляді модель формування дохідної частини бюджету ОТГ зводиться до такого вигляду: 

Dr = ∑((АРDF РDF + ААZ АZr + DSr) + ∑ DSfI)                                            (1) 

де Dr – дохідна частина бюджетy ОТГ; 

РDF – податок з доходів фізичних осіб; 

АZr – неподаткові надходження; 

DSr – обсяги дотацій і сyбвенцій, наданих ОТГ. 

АРDF, ААZ  - відповідно частки надходжень від податкy на доходи фізичних осіб та адміністративних 

зборів і платежів, що зараховyються до бюджетy; 

DSfI - доходи і-ї статті бюджетy ОТГ.    

Застосyвання даної моделі дозволяє визначити та оцінити чинники надходжень до бюджетy. 

Практичне застосyвання даної моделі базyється на використанні методів рyхомого середнього та 
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експоненційного згладжyвання. Метод рyхомого середнього застосовyється переважно тоді, коли необхідно 

отримати дyже точні значення прогнозy але на короткостроковий період. Розрахyнкова формyла, яка 

характеризyє даний метод зводиться до такого виглядy: 

                Кt+1 = (Rt +Rt+1 + Rt-1 +…..+Rt-n-1 ),                                                (2) 

де  Кt+1 - прогноз для часового періодy t+1;  

Rt, ..., Rt-N-1 - фактичні значення показника;  

 N - кількість періодів y часовомy ряді. 

Більш складним є дрyгий метод – експоненційного згладжyвання. Його застосування дозволяє 

отримати прогнозні та планові значення на основі використання значень попереднього прогнозування. 

Розрахyнкова формyла даного методу зводиться до такого вигляду: 

                                       Ft+1 = α х Rt + (1 - α) Ft,                                                           (3) 

де  Ft+1  - прогноз для часового періоду t+1; 

Rt - фактичне значення показника y момент часy t; 

Ft - прогноз, зроблений y момент часy t; 

α  - константа згладжyвання (0 < α < 1). Значення константи y нашомy випадкy рівне 0,3. 

Дана модель адаптована до практичної діяльності Підберізцівської ОТГ, зокрема при оцінюванні 

доходної частини бюджету. У контексті розглянутих методів розраховано прогнозні значення доходної 

частини бюджетy Підберізцівської ОТГ, а отримані результати зведено y таблиці 1. Вихідними 

інформаційними даними є окремі показники бюджету по доходах Підберізцівської ОТГ за 11 місяців 

(січень-листопад 2018 р.). 

Таблиця 1 

Фактичні та планові значення показників надходжень до бюджетy Підберізцівської ОТГ 

 за січень-листопад 2018 рокy 
Статті бюджетy (грн.) Фактичні значення за 11 місяців 

Податкові надходження 18075609 

Податок з доходів фізичних осіб 3543430 

Неподаткові надходження 134174,9 

Дотації з місцевих бюджетів 975720 

Сyбвенції з місцевих бюджетів 2016103 

Інші надходження 74686,17 

 

Авторами дослідження спрогнозовано податкові надходження до бюджетy Підберізцівської ОТГ 

станом на кінець грyдня 2018 рокy. Встановлено, що прогнозне значення обсягy сyмарних податкових 

надходжень станом на кінець грyдня 2018 рокy становить 2854226,56 грн., що на 3012862,14 грн. менше 

значення попереднього місяця. Аналогічним чином за допомогою методy рyхомого середнього 

спрогнозовано інші статті надходжень, необхідні для застосyвання обраної моделі. Прогнозні показники 

надходжень бюджетy Підберізцівської ОТГ наведені y таблиці 2. 

Таблиця 2 

Прогнозні показники надходжень бюджетy Підберізцівської ОТГ станом на 31.12.2018 рокy 
Статті доходної частини бюджетy, грн. Прогнозні значення 

Податок з доходів фізичних осіб 342926,3 

Неподаткові надходження 90536,1 

Дотації з місцевих бюджетів 151464,4 

Сyбвенції з місцевих бюджетів 143832,3 

Інші надходження 5221,9 

Дохідна частина бюджетy 37999301,3 

 

За резyльтатами застосyвання моделі бачимо, що загальний обсяг доходів бюджетy зменшиться на 

0,1%. Така ситyація є наближеною до реальної, адже як показyють фактичні дані бюджетy досліджyваної 

ОТГ його фактичне виконання мало y більшості випадках відхилення y сторонy зменшення від 

запланованих. 

Відомо, що найбільш доцільним є планyвання бюджетy на середньостроковy перспективy. 

Відповідно, настyпним кроком є визначення формyвання планових показників на початок 2019 рокy 

(табл. 3). У даномy випадкy застосовyється модель експоненційного згладжyвання, особливістю якої є 

yрахyвання попередньо визначених прогнозних значень досліджyваних показників. 

Таблиця 3 

Планові показники доходної частини бюджетy Підберізцівської ОТГ 
Статті доходної частини бюджетy, грн. Планові значення 

Податок з доходів фізичних осіб 305903,82 

Неподаткові надходження 110251,2 

Дотації з місцевих бюджетів 115125,6 

Сyбвенції з місцевих бюджетів 153256,01 

Інші надходження 6104,7 

Дохідна частина бюджетy 37623102,1 
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Графічна інтерпретація прогнозних та планових значень доходної частини Підберізцівської ОТГ 

наведена на рисyнкy 1.  
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Рис. 1. Графічна інтерпретація прогнозних та планових значень доходної частини Підберізцівської ОТГ, грн. 

 

Отже, розглянута та апробована модель бюджетного планування, дозволяє якісно та оперативно 

підготувати інформаційні дані, необхідні для прийняття важливих управлінських рішень, що безпосередньо 

пов’язані із забезпеченням соціально-економічного розвитку регіону. Окрім цього апробована модель 

бюджетного планування дозволяє визначити ряд чинників, які впливають на формування доходної частини 

бюджету, а також спрогнозувати  важливі показники доходної частини бюджету територіальної громади на 

середньострокову та короткострокову перспективу.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. У контексті дослідження можемо зробити 

висновок, що держава  в період нестабільності і невизначеності активно впливатиме на стратегічний 

розвиток ОТГ за рахунок впливу на дохідну частину місцевих бюджетів через застосування державних 

дотацій та субвенцій.  

Встановлено, що взаємозв’язок інформації та фінансового аналізу в особі органів, що його 

проводять, є двостороннім: по-перше, органи, які проводять аналіз відіграють роль контролера економічної 

інформації; по-друге, органи аналізу є основними споживачами інформаційних даних. 

Застосyвання моделі планyвання доходів бюджетy y практичній діяльності нещодавно створених 

об’єднаних територіальних громад, зокрема Підберізцівської ОТГ дозволить об’єктивно та своєчасно 

визначити і оцінити проблеми, пов’язані із соціально-економічним розвитком регіонy та на цій основі 

прийняти правильні yправлінські рішення стосовно подальшої yспішної діяльності. 

Для вирішення проблем стратегічного розвитку ОТГ актуальними залишаються питання 

розроблення теоретичних і методичних засад щодо управління фінансами ОТГ в цілому і кожного учасника 

зокрема, діагностики можливих кризових ситуацій управління фінансовими ризиками в ОТГ, управління 

інформаційним забезпеченням, інноваційним розвитком та багато іншого. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗГОРТАННЯ РОЗУМНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

МЕРЕЖ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МОДЕЛІ ЗРІЛОСТІ СМАРТ-МЕРЕЖІ (IBM 

SMART GRID MATURITY MODEL, SGMM)  
 
У статті розглянуто питання доцільності використання моделі зрілості смарт-мережі (IBM Smart Grid Maturity Model) 

для оцінювання проектів розгортання розумних енергетичних мереж на передінвестиційному етапі. Обґрунтовано 
необхідність оцінювання проектів з метою вибору оптимального варіанту з техніко-технологічної та економічної позицій для 
забезпечення максимального використання можливостей розумних енергетичних мереж та формування сприятливих умов 
для подальших трансформаційних процесів у енергетичному секторі.  

У статті надано характеристику моделі зрілості смарт-мережі, визначено стратегічні та тактичні напрямки її 
використання. Визначено переваги та недоліки застосування даної методики у контексті оцінки майбутніх енергетичних 
проектів.  У результаті отримано висновок щодо доцільності використання даної методології для проектів, що були 
розроблені згідно даного підходу, адже це дозволяє отримати якісний та кількісний порівняльний аналіз проектів. У інших 
випадках використання моделі зрілості смарт-мережі для порівняльної оцінки проектів має обмеження.     

Ключові слова: енергетика, розумні енергомережі, модель зрілості смарт мережі, енергетичні проекти, 
інвестування. 
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ASSESSMENT OF SMART GRID DEVELOPMENT USING SMART GRID 

MATURITY MODEL (IBM SMART GRID MATURITY MODEL, SGMM) 
 
The aim of the article is to determine the feasibility of using the Smart Grid Maturity Model (IBM Smart Grid Maturity 

Model) for evaluating smart grid deployment projects in the pre-investment phase. 
The necessity of evaluation of projects in order to choose the optimal option from the technical, technological and 

economic point of view to ensure maximum utilization of the opportunities of smart energy networks and formation of favorable 
conditions for further transformation processes in the energy sector is substantiated. The article describes the maturity model of a 
smart network, identifies the strategic and tactical directions of its use. The advantages and disadvantages of applying this 
methodology in the context of the evaluation of future energy projects are identified.  

As a result, a conclusion was drawn as to the appropriateness of using this methodology for projects that were developed 
according to this approach, since this allows for qualitative and quantitative comparative analysis of projects. In other cases, the 
use of a smart grid maturity model to compare projects has limitations. 

Keywords: energy, smart grids, smart grid maturity model, energy projects, investment. 

 

Постановка проблеми. Створення розумної енергомережі є невідворотним еволюційним процесом 

у світовій енергетиці. Розгортання розумних енергетичних мереж як один з ключових напрямків розвитку 

світової енергетики і як невід’ємна складова інтеграції технологій різних напрямків для створення 

розумного комфортного та екологічно безпечного середовища потребує застосування техніко-технологічних 

рішень, які мають бути оптимальними для конкретного випадку, враховувати особливості енергомережі, 

дозволяючи максимально повно використовувати її можливості.  

Наявні технології передбачають суттєву варіативність у процесі розгортання розумних 

енергетичних мереж, що пояснюється значною диференційованістю вихідних умов впровадження окремих 

проектів будівництва чи розширення smart grid-технологій. Відповідно існує необхідність визначення 

ефективності альтернативних проектів розбудови розумних енергомереж з метою відбору найбільш 

оптимального із доступних.  

На сьогодні наявна низка методичних підходів, які можуть використовуватися для вирішення даного 

завдання. Однак не існує загальновизнаного універсального методу оцінювання, що може бути застосований у 

кожному конкретному випадку. Адже процес переходу на використання моделі розумної енергомережі взамін 

традиційної є, у багатьох випадках, унікальним, що потребує не лише запозичення досвіду успішної реалізації 

подібних проектів, а потребує власних унікальних рішень. Це ускладнює також процес оцінювання ефективності 

проекту з  використанням стандартизованої методики. Окрім того, цільове призначення методики оцінювання 

також відрізняється. У загальному випадку, можна виділити два види методик: 

1. Спрямовані на оцінювання проекту, що планується  до реалізації; 

2. Спрямовані на оцінювання вже реалізованого проекту.  

Відповідно постає питання про придатність та доцільність (ефективність) застосування різних видів 

методик для розв’язання різного виду завдань. 

Аналіз останніх досліджень. Питання оцінювання ефективності розумних енергетичних мереж 

досліджувалися у роботах Yu Xiaobao, Tan Zhongfu, Chen Kangting, Ju Liwei та He Puyu [1], Jinchao Li, 
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Tianzhi Li та Liu Han [2], зокрема, у частині методологічного забезпечення процесу оцінювання. 

Використання великих масивів даних для аналізу розумних енергомереж вивчалося у роботі за авторством 

Mohammad Hasan Ansari, Vahid Tabatab Vakili і Behnam Bahrak [3]. У працях вітчизняних вчених дане 

питання розглядається переважно з технічної точки зору, зокрема, оцінювання та моделювання розумних 

енергомереж є предметом дослідження C.Ю. Коротунова,, Г.В. Табунщика та К. Вольффа [4]. 

Метою статті є визначення доцільності використання моделі зрілості смарт мережі (IBM Smart Grid 

Maturity Model, SGMM) для оцінювання проектів розбудови розумних енергомереж на етапі 

передінвестиційного аналізу.  

Основний матеріал. Оцінювання проектів розбудови розумних енергомереж є важливим, окрім 

іншого, з позицій впливу даних проектів на розвиток не лише енергетичного сектору, а також суміжних 

галузей, адже нова модель функціонування енергетичної мережі провокує зміни, як у енерговиробників та 

компаній, що займаються розподілом та транспортуванням енергії, з одного боку, так і у споживачів 

енергетичних ресурсів, з іншого. У той же час забезпечення можливості прогресу у напрямку розбудови 

розумних енергетичних мереж значною мірою залежить від розвитку суміжних галузей. У цьому контексті 

варто виділити кілька напрямків, які потребують уваги як такі, від яких залежать не лише темпи 

впровадження smart grid-технологій, а подальший шлях їхнього розвитку. На сьогодні основна робота з 

впровадження розумних енергетичних технологій в Україні ведеться у напрямку забезпечення базису, 

підґрунтя, для подальшої реалізації інноваційних рішень. Подібне можна сказати про Європейський Союз. 

Проте, на відміну від України, це пов’язано не стільки з фінансовими чи організаційними обмеженнями, 

скільки з невизначеністю технологічних перспектив подальшого напрямку галузі. Тому модель розгортання 

розумної енергомережі в ЄС характеризується поміркованими темпами та стратегією вичікування. Тобто 

забезпечується формування основи майбутньої розумної енергомережі. Відповідно час, який йде на 

формування даного базису, активно використовується для розробки ефективних технологій зберігання та 

перерозподілу енергії, що дозволять економічно ефективно реалізувати принцип розподіленої 

енергогенерації, без якого сучасне бачення концепції розумної енергомережі є неможливим. Проте з 

упевненістю сказати, якими будуть технологічні рішення, які задовольнятимуть обидва критерії: 

технологічної та економічної ефективності, - наразі не можна. Доки не буде вирішено питання балансування 

навантаження (а відповідно потужностей) у енергомережі, яка використовує відновлювані джерела для 

генерації енергії, не можна говорити про ефективну та масштабну розумну енергетичну систему. Це 

зумовлено тим, що альтернативна (відновлювана) енергетика не здатна вирішувати ключове завдання для 

сучасної енергосистеми, а саме забезпечити споживача необхідною кількістю електроенергії у потрібному 

місці та у потрібний час. Саме це пояснює значну роль традиційних потужних виробників енергії у 

енергосистемі та стримує темпи впровадження енергетичних інновацій на основі smart grid концепції. 

У даній ситуації раціональним виглядає рішення зацікавлених сторін впроваджувати  поступове 

оновлення енергомережі з невеликим переліком техніко-технологічних рішень. Саме така стратегія  була 

обрана Європейським Союзом для реалізації середніх та великих проектів і галузі розумної енергетики та 

для формування основи подальших масштабних трансформаційних процесів у європейській енергетичній 

мережі. Переконатися, що саме такий стратегічний напрямок обрано ЄС можна за допомогою аналізу 

нормативної бази, яка сформувала базис енергетичних реформ ЄС, зокрема Директиви щодо сприяння 

використанню енергії з відновлюваних джерел та суміжних проектів [5, 6], Директиви про 

енергоефективність [7], Рекомендацій Комісії ЄС про підготовку до впровадження інтелектуальних систем 

обліку [8], стратегічного плану  з енергетичних технологій [9] та низки інших нормативно-правових актів.  

Відповідно до вище сказаного варіативність інтелектуальних систем в енергетичному секторі ЄС 

дещо знижується відповідно до стратегії розбудови розумних енергомереж. Проте постає питання про 

наявність універсальної методики, за допомогою якої можна ефективно оцінити альтернативні проекти до 

їхнього впровадження для вибору найкращого. Відповідь на питання, чи може  такою методикою бути 

модель зрілості смарт-мережі (IBM Smart Grid Maturity Model, SGMM), має бути отримано шляхом аналізу її 

переваг та недоліків у даному контексті.  

Модель зрілості смарт-мережі, запропонована компанією IBM, Американським центром 

продуктивності та якості (APQC) та Глобальною федерацією розумних мереж, використовується для 

мотивації та підтримки енергетичних компаній, які займаються розробкою відповідного виду енергетичних 

мереж та здійснюють інвестування у розгортання розумних енергомереж, їхнє масштабування з локального 

на глобальний рівень.   

Моделі зрілості походять з сектору інформаційних технологій, де використовуються для визначення 

та вимірювання можливостей розробки програмного забезпечення протягом десятиліть. Такі моделі 

сприяють формуванню спільного бачення можливостей розвитку представниками галузі [10]. 

Модель зрілості Smart Grid визначається як: підвищення надійності та ефективності системи, 

використання більших обсягів нової енергії та більш активна взаємодія між користувачами та мережею. 

Відповідно до розуміння побудови смарт-мережі, модель зрілості Smart Grid передбачає п’ятиетапну 

градацію, інакше кажучи, п'ять рівнів зрілості смарт-мережі. 

Інтерпретувати рівні зрілості смарт-мережі, згідно моделі IBM, можна наступним чином: 
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1. Дослідження та ініціація - вивчення можливостей переходу до від існуючої енергетичної мережі 

(моделі) до розумної. На даному етапі характерним є виникнення бачення майбутніх трансформацій, які, 

проте, не сформовані у конкретну стратегію чи програму дій.  

2. Функціональне інвестування  - інвестування у один або декілька компонентів розумної мережі, 

що забезпечує часткову реалізації функцій Smart-Grid.  

3. Крос-функціональна інтеграція - реалізація обмеженої кількості функцій розумної енергомережі 

призводить до запуску процесу взаємодії та інтеграції її функціональних сфер.   

4. Широка оптимізація підприємства - досягнення можливості інтегрувати інформацію та 

забезпечити такий рівень контролю діяльності підприємства шляхом трансформації інфраструктури та 

процесів, що може сформувати нові економічні чи торгівельні переваги. 

5. Інновації  наступної хвилі - мережа здатна у повній мірі використовувати нові операційні, 

екологічні, суспільні та бізнес-можливості, коли вони з’являються, та активно розвиватися [11]. 

Тісна співпраця  IBM, Коаліції інтелектуальних комунальних мереж (IUNC) та APQC дозволили 

сформувати методику SGMM як таку, що формує спільне бачення на основі консенсусу представників 

галузі, а відтак визначає технічні, організаційні та процесні орієнтири для розвитку розумних енергетичних 

мереж.  

IBM працював над ініціативами інтелектуальної мережі з численними утилітами по всьому світу та 

надав рекомендації та деяку початкову структуру, щоб допомогти розпочати процес розробки. Але найбільш 

важливими учасниками SGMM були підприємства, які надають комунальні послуги, оскільки вони надали 

значний обсяг технічної інформації та накопичених знань, які придатні для стратегічного застосування. [10]. 

Практичне значення моделі зрілості смарт-мережі може розглядатися у двох аспектах: 

стратегічному та тактичному.  

Стратегічне використання SGMM: 

- формування спільного бачення майбутньої смарт-мережі; 

- формування комунікаційної системи між представниками галузі та зацікавленими сторонами як 

внутрішніми, так і зовнішніми; 

- використання як інструменту підготовки та прийняття рішень (оцінювання) щодо інвестування в 

окремі проекти з розгортання розумних енергомереж; 

- планування технологічного, методологічного та організаційного забезпечення готовності до 

трансформаційних змін енергетичної мережі; 

- залучення провідного досвіду реалізації аналогічних проектів (бенчмаркінг) [10]. 

Тактичне використання SGMM: 

- для розроблення дорожньої карти або схеми смарт-мережі; 

- для оцінки та визначення пріоритетних можливостей та проектів розгортання розумних 

енергомереж; 

- використання як основи для прийняття рішень для інвестицій в розумні енергомережі; 

- забезпечення доступу до ресурсної бази, необхідної для трансформаційного переходу з поточного 

рівня розумної енергомережі до наступного; 

- вимірювання ефективності розумних енергомереж за  допомогою KPI (ключових показників 

продуктивності) [10]. 

Модель SGMM передбачає 8 компонентів, які формують аналітичну основу для планування 

розумних енергетичних мереж: 

- стратегічне управління та регулювання; 

- організація та структура; 

- технологія; 

- соціальна та екологічна складова; 

- мережеві операції; 

- види робіт та управління ресурсами; 

- управління стосунками з клієнтами та досвід; 

- інтеграція ланцюгів цінностей [12]. 

Таким чином, модель зрілості смарт-мережі (IBM Smart Grid Maturity Model, SGMM) має потужний 

інструментарій для  створення (проектування) розумних енергетичних мереж. Відповідно її застосування на 

рівні технічного конструювання майбутньої мережі є бажаним та доцільним, окрім того, у масштабних 

проектах, що передбачають наявність значної кількості дрібніших проектів (або підпроектів) пропонований 

IBM підхід є ефективним, адже дозволяє отримати структуровану схему майбутньої мережі, яка 

функціонально буде ефективною у результаті узгодження її окремих компонентів та продукування 

можливостей для подальшого її (мережі) розвитку. 

Однак застосування методики SGMM має певні недоліки. Розглянемо два випадки, щоб зрозуміти у 

чому криється потенційна проблема. Перший  випадок – порівняння проектів, що були розроблені 

відповідно до SGMM. Другий – порівняння проектів, що були розроблені без урахування SGMM.  

Тактичне використання SGMM передбачає, як говорилося вище: 
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- використання SGMM як основи для прийняття рішень для інвестицій в розумні енергомережі; 

- вимірювання ефективності розумних енергомереж за допомогою KPI (ключових показників 

продуктивності). 

Таким чином у першому випадку оцінювання проекту буде здійснено за принципом порівняння КРІ, 

які, у випадку, коли проекти розроблялися узгоджено, будуть чітко визначені та однакові для різних 

проектів, що спрощує співставлення та дозволяє якісно та кількісно оцінити проекти. Проте у випадку 

розроблення проектів без урахування SGMM, можливе виникнення складнощів здійснення розрахунку 

ефективності та порівняння проектів через різну інтерпретацію інформаційного масиву, що має бути 

використаних для розрахунку показників. Це призведе до викривлення порівняльної оцінки або модифікації 

системи КРІ, знизивши якість оцінки проектів із застосуванням SGMM.  

Висновки. Застосування моделі зрілості смарт-мережі (IBM Smart Grid Maturity Model, SGMM) для 

оцінювання ефективності проектів на розбудови розумних енергетичних мереж на передінвестиційному 

етапі є обґрунтованим та має низку переваг у випадку, коли проекти було розроблено на основі даної 

методики. У інших випадках застосування SGMM для оцінки проектів може спричинити до часткового 

нівелювання точності оцінювання через розбіжності у інтерпретації даних. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНІ 

НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 
У даній статті обґрунтовано, що конкурентоспроможність є основною характеристикою ефективності 

господарської, виробничої діяльності, фінансової стабільності підприємств машинобудування та визначає можливості 
подальшого розвитку. Саме своєчасна оцінка конкурентоспроможності підприємства дозволить визначити ефективність 
ведення господарської діяльності, визначити проблеми, переваги та недолікиконкурентної політики, виявити напрямки до 
формування конкурентних переваг. Приділено увагу показникам оцінки конкурентоспроможності, що дозволяє її виміряти, 
оцінити можливості до її зростання, визначити напрямки до підвищення. Встановлено, що існує чимало методів, підходів 
оцінки конкурентоспроможності, які мають свої переваги та недоліки та існує потреба в їх систематизації. За результатами 
проведеного дослідження охарактеризовано методи оцінки конкурентоспроможності підприємств, визначеноможливість їх 
використання для підприємств машинобудування, доведено доцільність їх застосування. Встановлено, що при виборі методів 
оцінки конкурентоспроможності слід враховувати особливості функціонування підприємств машинобудування. Зроблено 
акцент на необхідності використання на підприємствах стратегії підвищення конкурентоспроможності, що сприятиме 
розвитку конкурентних позицій в майбутньому. Досліджено стратегічні напрямки підвищення конкурентоспроможності, що є 
необхідною умовою для формування конкурентних переваг, покращення розвитку підприємств.  

Ключові слова: конкурентоспроможність, стратегія розвитку, методи оцінки, конкурентні переваги, стратегічні 
напрямки. 
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METHODS OF ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS AND STRATEGIC 

DIRECTIONS OF ITS INCREASE IN THE ENTERPRISES OF MECHANICAL 

ENGINEERING 
 
In this article it is substantiated that competitiveness is the main characteristic of the efficiency of economic, production 

activity, financial stability of machine-building enterprises and determines the possibilities of further development. It is timely 
assessment of the competitiveness of the enterprise will allow to determine the effectiveness of conducting business activities, to 
identify problems, advantages and disadvantages of competition policy, to identify directions for the formation of competitive 
advantages. Attention is paid to the indicators of competitiveness assessment, which allows it to be measured, to evaluate the 
possibilities for its growth, to determine directions for improvement. It is established that there are many methods, approaches to 
competitiveness assessment, which have their advantages and disadvantages and there is a need for their systematization. 
According to the results of the research, the methods of assessing the competitiveness of enterprises are characterized, the 
possibility of their use for machine-building enterprises is determined, the feasibility of their use is proved. It is established that the 
choice of methods of competitiveness assessment should take into account the peculiarities of functioning of machine-building 
enterprises. Emphasis is placed on the need to use competitiveness enhancement strategies at enterprises, which will promote the 
development of competitive positions in the future. Strategic directions of competitiveness enhancement are investigated, including: 
environmental monitoring; adjustment of organizational and technical level of production; raising the level of professionalism of 
employees; organization of innovative activity; introduction of financial and information technologies; use of reliable data; the use 
of resource-saving technologies; production of a new type of products; transformational changes in management; expansion of the 
range; diagnostics of results of activity; implementation of competitive strategy; improvement of credit, tax, investment and 
innovation mechanism; search for new markets; structural restructuring of the enterprise; access to quality raw materials, rational 
use of resources. The use of strategic directions of increasing competitiveness in the enterprises of mechanical engineering is a 
prerequisite for the formation of competitive advantages, improving the development of enterprises, will have a positive impact on 
the results of financial and economic activities, will contribute to the achievement of strategic goals, fulfillment of the tasks set. 

Keywords:competitiveness, developmentstrategy, valuationmethods, competitiveadvantages, strategicdirections. 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови функціонуванняпідприємств машинобудування є досить 

складними, адже їх розвиток відбувається за умов змінності чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища, загострення конкурентної боротьби на ринках, нестабільності економічної ситуації. Тому 

підприємства змушені впроваджувати заходи для покращення їх розвитку, підвищення показників 

діяльності, формувати конкурентні переваги. Саме рівень конкурентоспроможності підприємств впливає на 

досягнення стратегічних цілей, завдань, визначає перспективи розвитку та дозволяє оцінити стан 

підприємства, ефективність його фінансово-господарської діяльності. Рівень конкурентоспроможності 

підприємства визначається задоволенням потреб покупців, врахуванням їх вподобань, якістю продукції, 

відповідністю вимог ринку. Враховуючи означене, існує потреба в дослідженні підходів до оцінки 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування.  

Саме оцінка рівня конкурентоспроможності виступає важливим інструментом для дослідження 

ефективності господарської, виробничої, фінансової діяльності, позицій на ринку, визначення сильних та 

слабких сторін, напрямів подальшого розвитку, формування конкурентних переваг, що сприяє подальшому 
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розвитку та покращенню діяльності. Поряд з цим, визначення рівня конкурентоспроможності є основою для 

планування подальшої діяльності, розробки стратегії, механізму забезпечення конкурентоспроможності, що 

також підтверджує доцільність оцінки конкурентоспроможності. Доцільно зупинитися на дослідженні 

стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності, що дозволить підприємству покращити свою 

роботу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду питань оцінки рівня конкурентоспроможності, 

розвитку підприємств, конкурентних позицій, формування напрямів підвищення конкурентоспроможності, 

механізму розвитку конкурентних стратегій присвячено праці багатьох науковців, серед яких:Дикань В.Л., 

Пономарьова Т.В. [1];Должанський І.З., Загорна Т.О. [2];Іванов Ю.Б., Тищенко А.Н., Дробитько Н.А., 

Головко О.С. [3];Каплун І.В., Погуда Н.В. [4];Кваско А.В. [5];Колмакова О.М., Андріянова О.А. 

[6];Левицька А.О. [7];Пермінова С.О., Савицька О.М., Омельченко Я.В. [8];Погребняк Д.В. [9];Сахно І.В. 

[10];Тарнавська Н.П. [11];Шаркo М.В., Васильченко К.Г. [12].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Кожен з авторів зробив вагомий 

внесок у дослідження методів, показників оцінки конкурентоспроможності, але відсутній єдиний набір 

даних показників для підприємств машинобудування. Також не визначено чіткі напрями підвищення 

конкурентоспроможності для даних підприємств та стратегічні перспективи їх розвитку, що потребує 

детального дослідження.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження методів оцінки 

конкурентоспроможності, з’ясування їх переваг та недоліків, визначення стратегічних напрямів підвищення 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування.  

Виклад основного матеріалу.Оцінка конкурентоспроможності підприємства є важливим 

інструментом визначення її рівня, що дозволяє охарактеризувати можливість підприємства конкурувати на 

внутрішньому та зовнішньому ринках, визначити конкурентні можливості, здатність своєчасно реагувати на 

зміну чинників оточуючого середовища, пристосовуватися до них. За допомогою оцінки 

конкурентоспроможності можна оцінити успішність функціонування підприємства на ринку за визначений 

період. Слід зазначити, що сьогодні використовується значна кількість методів для оцінки 

конкурентоспроможності підприємства. Застосування методів оцінки конкурентоспроможності дозволяє 

визначити на підприємстві наявність конкурентних переваг, рівень конкурентоспроможності в різні періоди 

часу, сильні та слабкі сторони, переваги та можливості, порівняти показники з конкурентами, прийняти 

ефективні рішення щодо зміцнення конкурентних позицій.  

Основні методи оцінки конкурентоспроможності наведено в табл. 1. Зупинимося на характеристиці 

деяких з них. 

Таблиця 1 

Класифікація  методів оцінки конкурентоспроможності підприємства 
Ознака класифікації Група методів Методи 

За рівнем ухвалення рішення 

Стратегічні Модель БКГ, метод Мак Кінсі, модель Shell/ DPM тощо 

Тактичні 

Інтегральні методи, аналіз конкурентних переваг, теорія 

ефективної конкуренції, конкурентоспроможність продукції, 

самооцінка 

За формою представлення 

результатів 

Матричні 
Матриця БКГ, матриця МакКінсі, матриця Shell/DPM, метод 

PIMS, матриця Ансоффа 

Індексні (аналітичні) 
Інтегральні методи, метод конкурентних переваг, теорія 

ефективної конкуренції, конкурентоспроможність продукції 

Графічні 
Радіальна діаграма, багатокутник конкурентоспроможності, 

метод профілів 

За способом оцінювання 
Кількісні 

Диференційований метод, інтегральний метод, метод різниць, 

метод балів 

Якісні SWOT−аналіз, метод експертних оцінок, евристичні методи 

За ступенем охоплення аспектів 

функціонування підприємства 

Спеціальні Конкурентоспроможність продукції, матричні методи 

Комплексні Індексні, інтегральні методи, метод балів 

За показниками і змінними, що 
використовують під час аналізу 

Методи, що характеризують 
ринкові позиції 

Модель БКГ, метод Мак Кінсі, модель Shell/ DPM, метод 
PIMS, модель Портера 

Методи, що характеризують 

рівень менеджменту 

Метод LOTS, метод експертної оцінки, ситуаційний аналіз, 

карти стратегічних груп, бенчмаркінг 

Методи, що характеризують 
фінансово−економічну 

діяльність 

Методи фінансово−економічного аналізу, методи 

прогнозування фінансового стану 

Примітка: складено автором на основі [2; 5; 7; 11] 

 

За рівнем ухвалення рішення було визначено стратегічні та тактичні методи. Застосування 

стратегічних методів (модель БКГ, метод Мак Кінсі, модель Shell/DPM) дозволяє оцінити позицію 
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підприємства на ринку збуту продукції, привабливість продукції, обсяги збуту продукції, сформувати 

напрямки до зміцнення конкурентної позиції та обрати стратегію розвитку, прийняти ефективні 

управлінські рішення в довгостроковому періоді. Тактичні методи дають змогу провести аналіз 

конкурентних переваг, оцінити ефективність конкуренції, конкурентоспроможність продукції, тобто 

проаналізувати окремі складові конкурентоспроможності та прийняти рішення на короткостроковий період.  

За допомогою матричних методів існує можливість провести маркетингову оцінку ефективності 

діяльності підприємства шляхом використання двовимірних матриць та за умови наявності достовірної 

інформації щодо обсягів виробництва, збуту продукції. Перевагою матричних методів є їх простота, 

проведення достовірної оцінки конкурентоспроможності та недоліком є обмеженість даних, за якими 

проводять оцінку, складність оцінки темпів зростання ринку, неврахування достатньої кількості факторів.  

Індексні методи базуються на порівнянні рівня досліджуваного показника в звітному періоді до 

його рівня в базисному періоді, дозволяють оцінити вплив обраних чинників на зміну шуканого показника. 

Недоліком є складність розрахунків та значний обсяг даних.  

Перевагою графічних методів є простота, наочність, дозволяють графічно зобразити рівень 

конкурентоспроможності підприємства. Недоліком даних методів є обмеженість кількості факторів, що 

враховуються, нівелювання даних за умови застосування великої кількості характеристик.  

Щодо кількісних методів оцінки конкурентоспроможності треба відзначити, що використовуються 

відносні показники для визначення рівня конкурентоспроможності за визначеними видами діяльності та їх 

використання дозволяє визначити можливості підприємства у конкурентній боротьбі, прийняти ефективні 

управлінські рішення.  

Недоліком якісних методів є суб’єктивізм проведеної оцінки, відсутність математичного 

підтвердження отриманих даних експертної оцінки. Проте, на підставі їх застосування є можливість оцінити 

реальні факти, визначити недоліки в роботі, сильні сторони за умови використання достовірної інформації.  

За ступенем охоплення аспектів функціонування підприємства авторами було виділено спеціальні 

та комплексні методи [2; 5; 7; 11]. При використанні комплексних методів слід враховувати специфіку 

функціонування підприємств машинобудування та вони дозволяють охарактеризувати специфіку діяльності 

даних підприємств. Дані методи дозволяють врахувати діяльність підприємства на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, порівняти показники з конкурентами, визначити переваги, оцінити рівень 

конкурентоспроможності. Застосування спеціальних методів передбачає визначення рівня 

конкурентоспроможності лише за певними напрямами, тобто фінансовий, виробничий, маркетинговий, 

збутовий.  

За показниками і змінними, що використовують під час аналізу наведено методи, що 

характеризують ринкові позиції, методи, що характеризують рівень менеджменту, методи, що 

характеризують фінансово−економічну діяльність. Перевагою методів, що характеризують ринкові позиції є 

можливість проведення оцінки конкурентних позицій, визначення сильних та слабких сторін, вибір 

конкурентної стратегії, впровадження заходів для покращення розвитку. Методи, що характеризують рівень 

менеджменту дають змогу оцінити ефективність управління конкурентоспроможністю, виробництвом, 

фінансами,збутом, визначити недоліки в конкурентній стратегії, напрями покращення діяльності, зміцнення 

конкурентних позицій. Методи, що характеризують фінансово−економічну діяльність дозволяють 

проаналізувати фінансовий стан підприємства, оцінити фінансову стійкість, платоспроможність, 

рентабельність, ділову активність, спрогнозувати показники діяльності, що дозволять визначити рівень 

конкурентоспроможності та прийняти ефективні управлінські рішення.  

Інший автор також згрупував методи оцінки конкурентоспроможності за рядом ознак 

(табл. 2).Означені методи оцінки конкурентоспроможності також мають свої переваги та недоліки.  

 

Таблиця 2  

Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 
Ознака Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 

Залежно від об’єкта оцінки Методи оцінки конкурентоспроможності персона, методи оцінки 

конкурентоспроможності продукції, методи оцінки 
конкурентоспроможності організації 

За ступенем врахування аспектів функціонування 

підприємства 

Спеціальні, комплпексні 

За формою представлення результату Матричні, графічні, індексні 

За можливістю прийняття стратегічних рішень Поточні, стратегічні 

За напрямом формування інформаційної бази Критеріальні, експертні 

За способом оцінки Якісні, кількісні 

Залежно від конкретизованої мети оцінки Позиціонування у групі, визначення динаміки позицій у групі, визначення 

конкурентних переваг 

Примітка: складено автором на основі [1;3; 7; 9] 

 

Слід зауважити, що у роботі Сахно В.І. було наведено такі методи оцінки конкурентоспроможності 

підприємства [10]: методи, засновані на теорії ефективної конкуренції; методи, основані на теорії 
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конкурентних переваг; матричні методи; інтегральний метод; методи, в основі яких лежить теорія якості 

товару. Тобто зазначено методи, які дозволяють проаналізувати положення підприємства на ринку, виявити 

слабкі сторони, обрати стратегію розвитку.  

Левицька А.О. систематизувала методи оцінки конкурентоспроможності на такі групи: матричні; 

графічні; індексні; аналітичні; комплексні [7]. Серед переваг матричних методів було визначено можливість 

оцінки різних напрямів діяльності, отримання достовірної оцінки конкурентоспроможності, простота у 

використанні. Щодо недоліків даних методів, то відзначено можливість проведення оцінки 

конкурентоспроможності лише за двома характеристиками. Наведено значну кількість графічних методів та 

встановлено, що основною перевагою є простота використання, але вони не дозволяють оцінити загальний 

рівень конкурентоспроможності, спрогнозувати конкурентні переваги. Перевагою використання індексних 

методів є можливість аналізу показників конкурентів, галузевих показників, фінансового стану 

підприємства. Щодо аналітичних методів, то недоліком є складність розрахунків. Більш ефективними є 

комплексні методи оцінки, оскільки вони дозволяють всебічно проаналізувати діяльність підприємства, 

достовірно оцінити рівень конкурентоспроможності, виявити переваги та недоліки. 

Група авторівКолмакова О.М., Андріянова О.А. [6] здійснили ґрунтовний аналіз існуючих методів 

оцінки конкурентоспроможності підприємства та серед основних було виділено: матричні методи 

(переваги:високий рівень достовірності оцінки; недоліки: потребує точних інформаційних даних, не 

дозволяє визначити причини погіршення конкурентоспроможності); методи, які ґрунтуються на процедурі 

оцінювання конкурентоспроможності товару, що виробляється або послуги, що надається підприємством 

(переваги: можливість оцінити конкурентоспроможність продукції та підприємства, використання 

маркетингових методів; недоліки: не дозволяє чітко визначити сильні та слабкі сторони підприємства, 

охарактеризувати діяльність); методи, в основу яких покладено теорію ефективної конкуренції (переваги: 

аналіз різних елементів підприємства; недоліки:врахування лише конкурентних переваг, аналіз 

різнопланових показників, що можуть свідчити про хибний рівень конкурентоспроможності); методи, 

засновані на комплексному підході до оцінки конкурентоспроможності (переваги: визначення динаміки 

конкурентоспроможності в майбутньому). Авторами було визначено переваги та недоліки даних методів та 

встановлено, що відсутня єдина методика оцінки конкурентоспроможності підприємства. 

Слід зауважити, що при здійсненні оцінки конкурентоспроможностідоцільно дотримуватися 

комплексного підходу та аналізувати внутрішнє, зовнішнє середовище підприємства, фінансовий стан, 

ефективність господарської діяльності, показники роботи конкурентів, що комплексно дозволить оцінити 

конкурентні позиції, розробити стратегічні напрями покращення роботи, розвитку в майбутньому.  

За результатами дослідження слід відзначити, що на підприємствах машинобудування доцільним є 

впровадження стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства. До таких 

напрямів слід віднести:покращення роботи відділу маркетингу; моніторинг оточуючого середовища; 

налагодження організаційно-технічного рівня виробництва; автоматизація виробництва; підвищення рівня 

професіоналізму працівників;навчання персоналу; використання сучасних методів та моделей управління; 

організація інноваційної діяльності; скорочення виробничого циклу та витрат; впровадження фінансових та 

інформаційних технологій; прогнозування ситуації на ринку; використання всіх можливостей підприємства; 

використання достовірних даних; використання ресурсозберігаючих технологій; виробництво нового виду 

продукції; трансформаційні зміни в управлінні; поглиблення спеціалізації виробництва; покращення якості 

продукції та наданих послуг; розширення асортиментного ряду; діагностика результатів діяльності; 

впровадження конкурентної стратегії; екологічна безпечність споживання; розвиток логістики; 

вдосконалення кредитного, податкового, інвестиційно-інноваційного механізму; пошук нових ринків збуту; 

структурна перебудова підприємства; доступ до якісної сировини, раціональне використання ресурсів.  

Використання стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності на підприємствах 

машинобудування матиме позитивний вплив на результати фінансово-господарської діяльності, сприятиме 

досягненню стратегічних цілей, виконанню поставлених завдань. 

Висновки з цього дослідження.Таким чином, на сьогоднішній день існує чимало методів оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, які мають переваги та недоліки. При використанні даних методів 

слід враховувати специфіку роботи підприємств машинобудування. Також дані методи слід 

використовувати комплексно, що дозволить більш повно оцінити рівень конкурентоспроможності, 

визначити сильні та слабкі сторони, сформувати напрямки покращення роботи. Вибір методів оцінки 

конкурентоспроможності є індивідуальним для кожного окремого підприємства та вибір того чи іншого 

методу залежить від впливу факторів конкурентного середовища, поставлених завдань, ухвалення рішень. 

Впровадження стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності на підприємстві потребує 

здійснення технологічних, технічних, управлінських, фінансових, організаційних, соціальних, правових 

заходів та сприятиме реагуванню на зміни зовнішнього середовища, досягненню місії розвитку, 

формуванню напрямів розвитку. Підприємства машинобудування повинні розвивати свої конкурентні 

переваги, що сприятиме раціональному використанню фінансових ресурсів. 

 

 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 24 

Література 
1. Дикань В.Л., Пономарьова Т.В. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Вісник економіки 

транспорту і промисловості. Серія «Економіка». 2011. № 36. С. 100–105.  
2. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. Київ: ЦНЛ, 2006. 384 с.  

3. Иванов Ю.Б., Тищенко А.Н., Дробитько Н.А., Головко О.С. Конкурентоспособностьпредприятия: оценка, диагностика, 

стратегия: монография. Х.: ХГЭУ, 2003. 349 с.  
4. Каплун І.В., Погуда Н.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом стратегічного управління. 

Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 74-78.  

5. Кваско А.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Наукові записки [Української академії 
друкарства]. 2017. № 1. С. 111–118.  

6. Колмакова О.М., Андріянова О.А. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. «Молодий вчений». 2018. 

№ 5.1 (57.1). С. 37-41.  
7. Левицька А.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації. 

MechanismofEconomicRegulation. 2013. № 4. С. 155-163.  

8. Пермінова С.О., Савицька О.М., Омельченко Я.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств в контексті їх 
стратегічного розвитку. Ефективна економіка. 2018. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6049 (дата звернення: 

01.05.2018).  

9. Погребняк Д.В. Методи діагностики конкурентоспроможності підприємства. Проблеми підвищення ефективності 
інфраструктури. Збірник наукових праць. 2011. Вип. 32. С. 45–51.  

10. Сахно І.В. Аналіз основних методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємств. Збірник наукових 

праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2012. № 2, Ч. 2. С. 385–390.  
11. Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. 

Тернопіль: Економічна думка, 2008. 570 с.  

12. Шаркo М.В., Васильченко К.Г. Шляхи та напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової 
промисловості. Економіка харчової промисловості. 2015. № 1(25). С. 38-41. 

 

References 
1. Dikan' V.L., Ponomar'ova T.V. Metodichnі pіdhodi do ocіnki konkurentospromozhnostі pіdpriєmstva. Vіsnik ekonomіki transportu 

і promislovostі. Serіja «Ekonomіka». 2011. № 36. S. 100–105.  

2. Dolzhans'kij І.Z., Zagorna T.O. Konkurentospromozhnіst' pіdpriєmstva: navch. posіb. Kiїv: CNL, 2006. 384 s.  

3. Ivanov Ju.B., Tishhenko A.N., Drobit'ko N.A., Golovko O.S. Konkurentosposobnost'predprijatija: ocenka, diagnostika, strategija: 
monografija. H.: HGJeU, 2003. 349 s.  

4. Kaplun І.V., Poguda N.V. Pіdvishhennja konkurentospromozhnostі pіdpriєmstva shljahom strategіchnogo upravlіnnja. Іnvesticії: 

praktika ta dosvіd. 2016. № 12. S. 74-78.  
5. Kvasko A.V. Analіz metodіv ocіnki konkurentospromozhnostі pіdpriєmstva. Naukovі zapiski [Ukraїns'koї akademії drukarstva]. 

2017. № 1. S. 111–118.  

6. Kolmakova O.M., Andrіjanova O.A. Metodi ocіnki konkurentospromozhnostі pіdpriєmstva. «Molodij vchenij». 2018. № 5.1 

(57.1). S. 37-41.  

7. Levic'ka A.O. Metodi ocіnki konkurentospromozhnostі pіdpriєmstva: vіtchiznjanі ta zakordonnі pіdhodi do klasifіkacії. 

MechanismofEconomicRegulation. 2013. № 4. S. 155-163.  
8. Permіnova S.O., Savic'ka O.M., Omel'chenko Ja.V. Pіdvishhennja konkurentospromozhnostі pіdpriєmstv v kontekstі їh 

strategіchnogo rozvitku. Efektivna ekonomіka. 2018. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6049 (data zvernennja: 

01.05.2018).  
9. Pogrebnjak D.V. Metodi dіagnostiki konkurentospromozhnostі pіdpriєmstva. Problemi pіdvishhennja efektivnostі іnfrastrukturi. 

Zbіrnik naukovih prac'. 2011. Vip. 32. S. 45–51.  

10. Sahno І.V. Analіz osnovnih metodichnih pіdhodіv do ocіnki konkurentospromozhnostі pіdpriєmstv. Zbіrnik naukovih prac' 
Tavrіjs'kogo derzhavnogo agrotehnologіchnogo unіversitetu (ekonomіchnі nauki). 2012. № 2, Ch. 2. S. 385–390.  

11. Tarnavs'ka N.P. Upravlіnnja konkurentospromozhnіstju pіdpriєmstv: teorіja, metodologіja, praktika: monografіja. Ternopіl': 

Ekonomіchna dumka, 2008. 570 s.  
12. Sharko M.V., Vasil'chenko K.G. Shljahi ta naprjami pіdvishhennja konkurentospromozhnostі pіdpriєmstv harchovoї 

promislovostі. Ekonomіka harchovoї promislovostі. 2015. № 1(25). S. 38-41. 

 
Рецензія/Peer review : 18.05.2019  Надрукована/Printed : 05.09.2019 

 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6049


Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 25 

УДК 65.336.71 
DOI: 10.31891/2307-5740-2019-272-4-2-25-33 

ГОНЧАРЕНКО Т. П. 
Сумський коледж економіки і торгівлі 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ НЕПРЯМОГО ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ PEST-АНАЛІЗУ 
 
В даній статті аналізується один із можливих методів оцінювання факторів непрямого впливу зовнішнього 

середовища типового українського банку за допомогою інструментарію PEST-аналізу. Він передбачає оцінку політико-
правового, економічного, соціокультурного та технологічного середовищ в країні за допомогою вимірюваних кількісних 
показників (наприклад, Світовий урядовий індекс, ВВП, індекс споживчих цін, індекси економічної активності, рівні 
зайнятості та безробіття, індекс людського розвитку та індекс Джині, індекс  глобальної конкурентоспроможності тощо). 
Отримані результати можуть бути покладені в основу прийняття подальших рішень як на стратегічному так і на 
оперативному рівнях та використані на інших етапах аналізу. 

Ключові слова: стратегічний аналіз, зовнішнє середовище, фактори непрямого впливу, банківські установи, PEST-
аналіз. 
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STRATEGIC ANALYSIS OF INDIRECT FACTORS OF THE BANK'S EXTERNAL 

ENVIRONMENT WITH THE PEST ANALYSIS 
 
In today's economic environment, banking institutions operate in the context of banking sector reform, which involves a 

set of measures, including a significant reduction in the number of these entities, increasing transparency and efficiency of their 
activities, ensuring the financial stability of the country and approximation of the existing banking system and measures to regulate 
it. central level to European standards and the like. It is in these circumstances that the level of competitiveness for banks is 
increasing, which also requires new approaches to their strategic management. 

Strategic management for a banking institution can be seen as setting long-term and strategic goals (such as becoming a 
leader in banking or in a particular market segment, integrating into international markets, etc.), tactics and other elements that 
ultimately form a unified strategy. At the same time, for the effective strategic management of the bank it is necessary to take into 
account the factors of the internal and especially the external environment and use available information to adjust its own activities. 

The aim of the research  to propose an approach to strategic analysis of the main factors of indirect influence of the 
external environment of the Ukrainian bank. 

This article analyzes one of the possible methods of estimating the environmental factors of a typical Ukrainian bank 
through the PEST analysis tool. It provides an assessment of the country's political, economic, socio-cultural and technological 
environments using measurable quantitative indicators (eg World Government Index, GDP, Consumer Price Index, Economic Activity 
Indices, Employment and Unemployment Levels, Human Development Index and Gini Index, Index global competitiveness, etc.).  

The results obtained can form the basis for further decision-making at both the strategic and operational levels and can 
be used at other stages of the analysis. 

Keywords: strategic analysis, external environment, factors of indirect influence, banking institutions, PEST analysis. 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання банківські установи функціонують в 

умовах реформування банківського сектору що передбачає комплекс заходів, у тому числі суттєве 

скорочення кількості даних суб’єктів господарювання, підвищення прозорості та ефективності їх діяльності, 

забезпечення фінансової стабільності країни та наближення існуючої банківської системи та заходів її 

регулювання на центральному рівні до європейських стандартів тощо. Саме в таких умовах зростає рівень 

конкурентоспроможності для банків, що потребує і нових підходів до їх стратегічного управління.  

Стратегічне управління для банківської установи може розглядатися як встановлення 

довгострокових та стратегічних цілей (наприклад, стати лідером надання банківських послуг чи в певному 

сегменті ринку, інтегруватися на міжнародний ринки тощо), тактик та інших елементів, що врешті 

формують єдину стратегію. При цьому, для здійснення ефективного стратегічного управління банку 

необхідно враховувати фактори внутрішнього і передусім зовнішнього середовища та використовувати 

наявну інформацію для коригування власної діяльності.  

В даній статті акцентуємо увагу на зовнішніх факторах непрямого впливу, до яких безпосередньо 

відносять політичні, економічні, соціальні та інші об’єктивні неконтрольовані обставини, що створюють загальні 

умови існування банківської установи та визначимо основні кількісні показники, що їх характеризують. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення питання зовнішнього та внутрішнього 

середовища банку в контексті його стратегічного управління було об’єктом численних досліджень, серед 

яких виокремимо наступні: Буряк А. В. [0], Василенко В. О., Ткаченко Т. І. [0], Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., 

Волошко І.В. [0], Любунь О. С. [0], Парасій-Вергуненко І.М. [0], Примостка Л.О. [0] тощо. 

Чепелюк Г. М. в своїй роботі досліджує основні методи, які можуть застосовуватися при проведенні 

стратегічного аналізу зовнішнього середовища банку, зокрема:  
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– «моделювання, що використовуються для опису та вивчення стану об’єктів контролю, зовнішніх 

впливів та умов, в яких здійснюються ведення банківські операції; 

– прогнозування (в тому числі планування) – визначення цілей та засобів ефективного управління та 

контролю; 

– інтеграції даних – набувають великого значення в умовах постійного зростання обсягів, масштабів 

та складності здійснюваних банками операцій (що тягне за собою неповноту, розрізненість інформації) та 

мають перспективи застосування для формування цілісного уявлення про об’єкти контролю; 

– системного аналізу – застосовуються для вироблення альтернативних управлінських рішень» [0]. 

У стратегічному аналізі зовнішнього середовища банку можуть бути використані і типові методи 

прийняття управлінських рішень, які прийнято поділяти на кількісні (наприклад, аналітичні, статистичні, 

методи теорії ігор тощо) та якісні (включають різноманітні експертні методи) [0]. При цьому, на думку 

групи науковців на чолі з Обидєнновою Т. С., до методів прийняття рішень доцільно включати: 

– методи діагностики проблем (наприклад, факторний аналіз, методи моделювання, прогнозування тощо); 

– методи генерації альтернатив; 

–методи оцінки і вибору альтернатив (наприклад, через методи експертних оцінко чи критеріальні 

методи); 

– методи реалізації рішень (включають методи планування, організації та контролю); 

– аналітичні методи (методи економічного аналізу, ділових ігор тощо) [0]. 

Незважаючи на численні дослідження, систематизованого підходу до оцінки факторів непрямого 

впливу зовнішнього середовища банку за допомогою кількісних показників в Україні присвячено 

недостатньо уваги та потребує більш детального дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є пропонування підходу до стратегічного 

аналізу основних факторів непрямого впливу зовнішнього середовища українського банку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі ґрунтовного дослідження основних методів, 

що можуть бути використані в результаті стратегічного аналізу факторів непрямого впливу зовнішнього 

середовища банку, нами було обрано групу якісних методів, до якої належить PEST-аналіз. Він передбачає 

оцінку наступних факторів, що покладені в його абревіатуру: 

- політико-правове середовище (Р – political factors); 

- економічне середовище (E – economіc factors); 

- соціокультурне середовище (S – social factors);  

- технологічне середовище (T – technologіcal factors).  

Звичайно, цими факторами обмежуватись не можна, адже існують й додаткові чинники, як наприклад 

правові, демографічні, форс-мажорні фактори (під якими маються на увазі наслідки непередбачуваних подій як 

стихійних лих, масових заворушень, революцій тощо). Проте ми в основу нашого дослідження закладаємо саме 

ці чотири групи як найбільш ґрунтовні, дещо розширюючи їх зміст. Окрім того, було обрано показники, які 

кількісно виражені у вигляді статистичних даних за тривалий проміжок часу. 

Першою групою факторів, які мають значний вплив на банківську систему та стратегічне 

управління окремою банківською установою, є політичні або політико-правові. Вони проявляються в якості 

та прозорості законодавства щодо ведення банківської та підприємницької діяльності, специфікою 

політичної системи та рівня корупції, рівнем державного регулювання та втручання в банківський сектор 

тощо. В Україні дана складова займає особливе місце, що передусім пов’язано з військовим конфліктом на 

Сході країни та анексією АР Крим, значним рівнем корупції, що мають негативний вплив на стратегічний 

менеджмент банків та результати їх діяльності.  

В кількісному вимірі політико-правові  фактори можна розглянути за допомогою показника 

Світового банку – Світового урядового індексу (The Worldwide Governance Indicators, далі – WGI), який 

включає в себе наступні індикатори: 

- голосування та підзвітність (voice and accountability), що характеризує ступінь свободи громадян, 

їх можливість брати участь у виборах, об’єднуватися у групи, вільно виражати свої погляди, свобода ЗМІ;  

- політична стабільність і відсутність насильства / тероризму (political stability and absence of 

violence / terrorism), що показує вірогідність дестабілізації уряду, у тому числі шляхом насильницьких 

методів (війни, тероризму тощо);  

- ефективність роботи уряду (government effectiveness), що характеризує якість державних послуг, 

незалежність уряду від політичного тиску, якість розробки і реалізації політики тощо;  

- якість регулювання (regulatory quality), що показує можливість уряду формулювати та 

впроваджувати відповідну політику та правила діяльності приватного сектора;  

- верховенство права (rule of law) показує рівень дотримання прав людини та суспільства, 

ймовірність злочинів та насильства тощо;  

- боротьба з корупцією (control of corruption), що показує рівень корумпованості влади та 

суспільства, підпорядкування держави приватним інтересам чи політичним елітам тощо. 

Розглянемо динаміку складових Світового урядового індексу в Україні за 1996-2018 рр. на 

рисунку 1. Розраховані індекси коливаються в межах від  -2,5 (найнижче) до 2,5 (найвище). 
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Рис. 1 Динаміка Світового урядового індексу (WGI ) в Україні за 1996-2018 рр. 

Джерело: статистична база Світового банку [0]. 

 

Як бачимо, більшість показників мають від’ємні значення, що свідчить про значні негативні тенденції в 

політико-правовій сфері України. Зазначимо, що спостерігається стрибкоподібний спад показника «політична 

стабільність і відсутність насильства / тероризму», що пов’язано зі значною політичною нестабільністю та 

подальшим загостренням військового конфлікту на сході країни. Показник «голосування та підзвітність» мав 

тенденцію до коливань і періодичного набуття позитивного значення (у тому числі у 2016-2017 роках). На 

низькому рівні весь час знаходився показник «боротьба з корупцією»  

(- 1,11 у 1996 році і -0,87 у 2018 році), що негативно впливає на інвестиційний та економічний клімат країни. 

Показники «ефективність роботи уряду» та «якість регулювання» мали відносно інших середні показники, проте 

також переважно від’ємного характеру. Це є свідченням нестійкого політичного та правового становища, що є 

негативним для розвитку банківської системи та його ефективного стратегічного управління.  

Враховуючи таку політичну ситуацію в країні банкам достатньо важко точно спрогнозувати певні 

стратегічні цільові орієнтири, але ретроспективний аналіз наведених вище показників повинен бути врахований 

менеджментом установи для врахування наявних тенденцій. 

Для повноцінної оцінки економічних факторів, які мають влив на діяльність банківських установ, 

пропонуємо окремо розглянути такі блоки показників: макроекономічні, ринку праці та зовнішнього сектору. 

Серед макроекономічних показників найбільш вагоме значення займають динаміка внутрішнього 

валового продукту (ВВП), індексів споживчих цін та виробників, що наведена за 1996-2018 рр. (рис. 2). 

 
Рис. 2 Динаміка ВВП,  індексу споживчих цін та цін виробників в Україні за 1996-2018 рр., % до попереднього року 

Джерело: статистична база Державної служби статистики України [0]. 
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Аналізуючи динаміку ВВП за 1996-2018 рр. як одного із основних макроекономічних показників 

можна стверджувати про його поступове нарощення – в середньому за аналізований період він зріс в 43,7 

раз (окрім 2009 року, коли спостерігається незначний спад, спричинений світовою економічною кризою). Не 

менш важливим є показник індексу споживчих цін, що характеризує інфляційні зміни в країні. Як бачимо на 

графіку, даний показник мав нестійкий характер, проте свого максимального значення він набув в 2015 році 

і складав 143,3% За останні роки ціни почали трохи стабілізуватися і в 2018 році зросли помірно на 9,8%. 

Близькою за тенденцією є зміна індексу цін виробників, що характеризує зміну цін на засоби виробництва, 

станом на 2018 рік він складав 116,5%. 

Для характеристики економічної активності в Україні за 1996-2018 рр. по основним галузям 

пропонуємо розглянути динаміку індексів промисловості, сільського господарства, будівництва та торгівлі 

на рисунку 3. 

 

 
Рис. 3 Динаміка основних показників економічної активності в Україні  за 1996-2018 рр., % до попереднього року 

Джерело: статистична база Державної служби статистики України [0] та Національного банку України [0]. 

 

Спостерігається відносно подібний напрямок розвитку економічної активності за проаналізованими 

галузями зі значним спадом в 2009 та 2015 роках. Найнижчі показники на початку аналізованого періоду 

мав індекс обсягу виконаних будівельних робіт та складав лише 66,4%, проте станом на 2018 рік 

спостерігалося значне зростання в галузі будівництва до 108,5% до попереднього року. Індекс роздрібної 

торгівлі в середньому за аналізований період змінився на 11,5%, індекс валової продукції сільського 

господарства – на 19,4%. На достатньо високому рівні весь час знаходився індекс промислової продукції, 

його зміни в середньому коливалися в межах 1-2% і станом на 2018 рік він складав 101,6% до попереднього 

року. 

Не менш важливий вплив серед економічних факторів є динаміка ринку праці, основними 

показниками якого є рівень зайнятості та безробіття, рівень доходів тощо (рис. 4). 

Як видно з графіку, до 2008 року спостерігалося зменшення рівня безробіття до 6,4%, після чого 

спостерігалося поступове підвищення і станом на 2018 рік даний показник складав 8,8% населення. Рівень 

зайнятості населення також останніми роками зазнав скорочення до 57,1% у 2018 році. В середньому 

порівняно з1996 роком рівень зайнятості скоротився на 1%. Сукупні ресурси домогосподарств (в 

середньому на місяць) поступово зростали і за аналізований період зміна відбулася в 96,5 разів (станом на 

2018 рік вони складали 9904,1 грн). Натомість індекс реальної заробітної плати населення як основний 

показник їх купівельної спроможності зазнав коливань, найбільші спади відбулися в кризові 2009 та 2015 

роки до 90,8% та 79,8% відповідно. В останні роки даний показник поступово зростав і станом на 2018 рік 

складав 112,5%. 

Наступним блоком економічних факторів, що впивають на діяльність банківських установ є 

показники зовнішнього сектору (рис. 5), що характеризують економічні відносини між резидентами та 

нерезидентами України. Розглянемо показники державного боргу країни, прямих іноземних інвестицій та 

експортно-імпортних відносин за 1996-2018 рр.. 
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Рис. 4. Динаміка основних показників ринку праці в Україні за 1996-2018 рр., % до попереднього року 

Джерело: статистична база Державної служби статистики України [0]. 

 

 
Рис. 5. Динаміка основних показників зовнішнього сектору в Україні  за 1996-2018 рр. 

Джерело: статистична база Національного банку України [0]. 

 

Аналізуючи наведений вище графік можна стверджувати, що показники зовнішнього сектору також 

відображають кризові явища 2008-го та 2014-го років. Прямі іноземні інвестиції відображають інвестиційну 

привабливість країни щодо глобального середовища, проте в Україні економічна активність інвесторів 

залишається на низькому рівні. Хоча до 2014 року спостерігалося поступове їх зростання, в останні роки 

обсяг прямих іноземних інвестицій скоротився майже на 30%. Показники експорту та імпорту стрімко 

нарощували свої обсяги до 2008 року (вони зросли майже в 5 раз), після чого спостерігався стрімкий спад 

майже на 41% (для експорту) та 46% для імпорту). До 2012 року спостерігалося стрімке відновлення 

позицій, після чого відбувся наступний стрімкий спад до рівня 2009 року. В останні роки спостерігається 

повільне зростання позицій. При чому, як бачимо, в переважній більшості аналізованих років спостерігалося 

від’ємне сальдо торгівельного балансу.  

Щодо показника державного та гарантованого боргу країни, то тенденцій його стрімкого зростання 

є негативною. Зазначимо, що в його структурі понад 60% складає зовнішній борг, що підвищує залежність 

нашої країни перед іноземними кредиторами та створює додаткові ризики для банківської діяльності. 

Натомість, золотовалютні резерви країни стрімко скорочуються. 

Не менш важливими для банківських установ є соціальні або соціально-демографічні фактори, що 

безпосередньо визначають стан клієнтської бази банківських установ. Пропонуємо розглянути динаміку 

основних показників даної сфери. Перш за все розглянемо кількісний стан даного блоку факторів через 
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показники чисельності населення (18 років і старше та міського населення) та його міграційний 

приріст/скорочення (рис. 6). 

 
Рис. 6. Динаміка чисельності населення (18 років і старше та міського) 

та міграційного приросту/скорочення в Україні за 1996-2018 рр. 

Джерело: статистична база Державної служби статистики України [0]. 

 

За аналізований період спостерігалося поступове скорочення чисельності населення на 17% (з 

38457,4 тис. осіб у 1996 р. до 42386,4 тис осіб у 2018 році), що появляється через негативний природний та 

міграційний приріст. Щодо міграційного руху населення, то спостерігалася зміна з суттєвого скорочення до 

незначного приросту (станом на 2018 рік міграційний приріст складав 18,6 тис. осіб), проте це суттєво не 

покращило ситуацію. Це є негативними факторами, адже свідчить про скорочення клієнтської бази та 

підвищення рівня конкуренції на банківському ринку. Чисельність міського населення поступово 

збільшувалася і складала 69,2% у 2018 році (порівняно з 67,7% у 1996 р.), що свідчить про високий рівень 

урбанізації.  

Для дослідження змін в якісному складі соціально-демографічних факторів доцільно розглянути 

показники якості життя, освіченості населення тощо. Найбільш доцільним для узагальненого розгляду всіх 

цих характеристик є індекс людського розвитку (Human Development Index – HDI), що вимірюється ООН 

для порівняння людського потенціалу різних країн світу. В його основу покладено три показника: очікувана 

тривалість життя, рівень грамотності та очікувана тривалість навчання населення країни. Окремо заслуговує 

на увагу в цьому блоці факторів показник нерівномірності доходів населення та розшарування суспільства, 

що виражається за допомогою індексу Джині. Розглянемо зазначені показники та їх динаміку для України за 

1996-2018 роки на рисунку 7. 

 
Рис. 7. Динаміка індексу людського розвитку, індексу освіти та індексу Джині в Україні за 1996-2018 рр. 

Джерело: статистична база Світового банку [0]. 

 

Індекс людського розвитку та індекс освіти за аналізований період помірно зростали на 13% та 20% 

відповідно. Станом на 2018 рік індекс людського розвитку складав 0,75, відповідно до якого Україна 
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потрапила до групи країн з високим рівнем людського розвитку. Щодо індексу Джині, то він поступово 

спадав – порівняно з 1996 роком на 33% за аналізовані роки. В 2018 році він складав 26,5 %, що є 

позитивним рівнем, адже Україна вважається в топі лідерів за рівнем нерівності доходів населення. 

Розглядаючи соціальні фактори важливе значення має ступінь довіри населення до банківських 

установ. Враховуючи, що соціологічні дослідження цього напрямку мають нерегулярний характер та не 

можуть бути покладені в основу наших розрахунків на щорічній основі, було прийнято рішення 

проаналізувати динаміку депозитів фізичним та юридичним особам як показник довіри банківським 

інститутам (рис. 8). 

Отже, обсяг депозитів поступово зростав за аналізований період – в 28 разів для фізичних осіб та в 

26 разів для юридичних, станом на 2018 рік сумарний обсяг депозитів складав 974,3 млрд. грн. У 2009 році 

спостерігається пікове значення сумарного обсягу депозитів у відсотковому вираженні – 46% від ВВП, після 

чого спостерігався значний спад (на 15% від ВВП) у зв’язку з фінансово-економічною кризою. В подальші 

роки спостерігалося поступове зростання обсягів депозитів передусім за рахунок фізичних осіб до 2014 

року, після чого спостерігалося падіння відсоткового значення сумарного обсягу депозитів до 27,4% від 

ВВП у 2018. Причиною цього є передусім кризові явища в економіці, зменшення доходів населення та 

підвищення їх витрат. Для порівняння, в розвинених країнах світу (США, країни ЄС) частка заощаджень в 

структурі ВВП займає понад 60-70%. 

Технологічні фактори мають значний вплив на функціонування банківських установ, адже вони 

визначають інноваційність та наукоємність діяльності банку, що є дуже важливим для його 

конкурентоспроможності. Для характеристики даної групи було обрані наступні показники: обсяг 

виконаних наукових і науково-технічних робіт та індекс глобальної конкурентоспроможності (як 

узагальнені показники по країні, рис. 9) та більш специфічні для банківської сфери – банки-учасники 

карткових платіжних систем та держателі платіжних карток (Рис. 10). 

 
Рис. 8. Динаміка обсягів депозитів фізичним та юридичним особам в Україні за 2002-2018 рр. 
Джерело: статистична база Національного банку України [0]. 

 

 
Рис. 9. Динаміка індексу глобальної конкурентоспроможності та обсяг виконаних наукових і науково-технічних робіт в Україні 

за 2000-2018 рр. 

Джерело: статистична база Державної служби статистики України [0] та Всесвітнього економічного форуму [0]. 
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Рис. 10. Динаміка банків-учасників карткових платіжних систем та держателів платіжних карток в Україні за 2000-2018 рр. 

Джерело: статистична база Національного банку України [0]. 

 

Таким чином, спостерігаємо зростання глобальної конкурентоспроможності країни,  проте на фоні 

міжнародного порівняння дані показники є достатньо низькими (станом на 2018 рік Україна займала 83 

місце з 140 країн). Аналізуючи такі компоненти даного індексу як рівень технологічного розвитку та 

інноваційний потенціал, слід зазначити, що дані індикатори займають достатньо низькі позиції, що є 

негативним фактором. Щодо другого показника – обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт в 

структурі ВВП, то його частка скоротилася до 0,7% від ВВП, що свідчить про незначне зменшення НТР в 

Україні.  

Досить цікавим в цьому контексті є соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту 

соціології (КМІС) [0] щодо величини проникнення Інтернету В Україні. Так, даний показник станом на 2017 

рік складав 63% порівняно з 1% 1996 року та він продовжує стрімко зростати, особливо серед дорослого 

населення.  Це є суттєвим фактором, що повинен бути врахований в діяльності банківської установи, адже 

передбачає можливість розширення клієнтської бази та підвищення власної конкурентоспроможної позиції 

за рахунок використання інтернет-технологій (наприклад, Е-банкінгу, мобільного банкінгу тощо). 

Аналізуючи такі показники як кількість банків-учасників карткових платіжних систем та держателів 

платіжних карток слід зазначити, що їх кількість також скоротилася. Станом на 2018 рік їх кількість 

складала 77 банків та 41 721 тис. осіб. На нашу точку зору, це є закономірним наслідком «очищення» 

банківської системи останніх років та відповідає нормі. 

Висновки. Проведений PEST-аналіз може бути використаний банком як елемент стратегічного 

управління для оцінки факторів непрямого впливу зовнішнього середовища. Це дозволяє проаналізувати 

політико-правове, економічне, соціокультурне та технологічне середовище в країні. Фактично, менеджмент 

банку не може ніяким чином вплинути на ці фактори, але їх врахування та використання для прогнозування 

в майбутньому дозволить прийняти ефективні управлінські рішення.  

Проаналізувавши політико-правове середовище в Україні за 1996-2018 роки за допомогою 

Світового урядового індексу (WGI), було відмічено переважно негативні тенденції щодо боротьби із 

корупцією, ефективності роботи уряду, якості регулювання та політичної стабільності і відсутності 

насильства / тероризму. Відносно позитивним є показник «голосування та підзвітність», що свідчить про 

розвиток громадянського суспільства. Економічне середовище в Україні характеризувалося наступними 

тенденціями: зростанням ВВП, відносною стабілізацією цін в останні роки та налагодження економічної 

активності, зростанням доходів населення та оптимізацією рівня безробіття, негативним зростанням суми 

державного та гарантованого боргу країни, спаданням обсягу прямих іноземних інвестицій та експортно-

імортних потоків після 2013-2014 р. Соціокультурне середовище в Україні за 1996-2018 рр. 

характеризувалося скороченням чисельності населення (18 років і старше та міського) та позитивним 

міграційним приростом, стабільним поступовим зростанням індексу людського розвитку та зменшенням 

нерівності доходів населення, а також зменшенням частки депозитів у структурі ВВП як показника 

зниження довіри до банківських установ. Технологічне середовище характеризується низьким рівнем 

глобальної конкурентоспроможності країни в світі, скороченням обсягу виконаних наукових і науково-

технічних робіт в структурі ВВП, зменшенням банків-учасників карткових платіжних систем та держателів 

платіжних карток тощо. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
У статті розглянуто основні проблеми щодо формування та реалізації механізму фінансової безпеки промислових 

підприємств. Обґрунтовано алгоритм, що ґрунтується на послідовно сформованих етапах щодо формування та реалізації 
механізму, засадничим підходом якого є оцінювання фінансової безпеки на підприємстві та визначення відповідності 
поставлених цілей досягнутим результатам.  

Ключові слова: механізм, фінансова безпека, фінансовий контроль, фінансово-господарська діяльність. 

 

DATSENKO H. 
Khmelnytskyi  National University  

 

MAIN ASPECTS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL 

SECURITY MECHANISM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 
The main problems of formation and implementation of the financial security mechanism of industrial enterprises are 

considered in the article. It is proved that the process of implementation of the financial security mechanism in an industrial 
enterprise is bounded by a number of difficulties that impede the effective management of it. The algorithm based on the 
consistently formed stages for the formation and implementation of the mechanism is formed, the basic approach of which is to 
assess the financial security of the enterprise and determine the compliance of the goals with the achieved results. It is proved that 
the formation of stages related to determining the directions of enterprise development, making management decisions, drawing up 
financial plans, determining the features of their implementation depend on the forms of ownership and organizational and legal 
form of functioning of the enterprise, its sectoral affiliation, chosen economy property and capital. It is substantiated that, 
depending on what the results of diagnostics of the state of financial and economic activity of the enterprise and conducted internal 
financial control over its activity are obtained, a basis is formed for determining the state of financial security at the enterprise and 
the prospects for its improvement. 

Keywords: mechanism, financial security, financial control, financial and economic activity. 
 

Постановка проблеми. В умовах невизначеності та зростання конкурентної боротьби фінансова 

безпека є невід'ємною складовою ефективної реалізації фінансової та господарської діяльності промислових 

підприємств. У зв’язку із цим, не викликає сумнівів розробка відповідного механізму фінансової безпеки,  

який покликаний забезпечити правильне та обґрунтоване планування, а також прийняття заходів, 

спрямованих на підвищення фінансово-господарської діяльності підприємств, сприяючи виробничому та 

соціальному зростанню, тим самим гарантуючи стійкість та стабільність фінансової безпеки підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд теоретико-методологічних та методичних основ 

забезпечення фінансової безпеки підприємств свідчить, що в науковому середовищі ці питання 

досліджуються досить широко. Зокрема, вагомий внесок у дослідження питань розвитку фінансової безпеки 

здійснили Васильців Т. Г. [1], Єрмошенко М. М. [2], Подольчак Н. Ю. [3], Трухан О. Л. [4], Мойсеєнко І. П. 

[5], Череп О. Г. [6] та багато інших. У роботах цих авторів розкрито проблематику обґрунтування основних 

аспектів забезпечення фінансової безпеки підприємства в сучасних умовах господарювання. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Незважаючи на вагомий внесок вчених 

щодо дослідження і розробленості окресленої проблематики, все ж не до кінця вирішеними є питання щодо 

формування та реалізації механізму фінансової безпеки промислових підприємств. Врахування сучасних 

напрямів розробки механізму забезпечення фінансової безпеки підприємств, розширення окремих аспектів 

його застосування, зумовили актуальність та практичну значущість теми даної роботи. 

Формування цілей статті. Метою дослідження є обґрунтування основних аспектів формування та 

реалізації механізму фінансової безпеки промислових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Механізм фінансової безпеки створює можливості для 

ефективного формування, розподілу і використання фінансових ресурсів підприємства у відповідності до 

визначених напрямів його розвитку: зростання обсягів виробництва та реалізації продукції, рівня рентабельності, 

платоспроможності, фінансової безпеки; максимізації ринкової вартості та мінімізації фінансових ризиків. В той 

же час процес впровадження механізму фінансової безпеки на промисловому підприємстві межує з низкою 

труднощів, які перешкоджають забезпеченню ефективного управління ним (табл. 1). 

Зауважимо, що з’ясування зазначених вище причин та їх врахування при формуванні та реалізації 

механізму фінансової безпеки на підприємстві забезпечить високу швидкість реагування на виявлені 

порушення чи відхилення у його фінансово-господарській діяльності, що слугуватиме гарантом підвищення 

фінансової безпеки, спонукаючи до вибору oптимальних нaпрямів її розвитку, узгоджених із стрaтeгічними 

цiлями підприємства та орієнтованих на змiцнeння кoнкурeнтних пoзицій на ринку. 
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Таблиця 1 

Основні причини, що перешкоджають впровадженню механізму фінансової безпеки на промисловому 

підприємстві 
Причини Характеристика причин 

Неусвідомлення 
доцільності проведення 

внутрішнього фінансового 

контролю на підприємстві 

Неусвідомленість або спотворене розуміння ролі і функцій внутрішнього фінансового контролю, 
способів та засобів впливу на забезпечення законної та ефективної діяльності підприємства, є 

визначальним фактором, що призводить до уповільнення його ефективного впровадження. Разом із 

тим, на сучасних підприємствах відбувається цілеспрямоване зниження впливу зазначеного фактора,. 

Сприйняття фінансового 
контролю як покарання, 

що склалось історично 

Затяжний період планової економіки зумовив формування несталих традицій з планування та 
прогнозування при ухваленні управлінських рішень; нeдoстатній рiвeнь eкoномічних знань щодо 

прогресивних інструментів фінансового контролю (як методичних, так і тeхнoлoгічних) гальмує 

усвідомлення ставлення керівництва та персоналу до останнього радше як до попередження, аніж 
покарання; нерозуміння сутності впровадження передових технологічних платформ і новітніх форм 

збору та обробки інформації тощо. 

Опір змінам при 
впровадженні механізму 

фінансової безпеки 

Неусвідомленість доцільності витрачання коштів на впровадження механізму фінансової безпеки 
керівництвом підприємства; міжособистісні конфлікти і панування психологічного клімату, що 

негативно впливає на відносини співробітників у колективі. 

Відсутність 

альтернативних моделей 

організації фінансової 

безпеки 

Організація фінансової безпеки «знизу-вгору»; незібраність та нерішучість керівників щодо передачі 

повноважень середній ланці управління з прийняття оперативних рішень (із збереженням послідовності 

виконання етапів фінансової безпеки, проте без рeгyлярнoго втрyчання); нeврaхyвання ризику 

дyблювання функцій фінансового контролю між суб’єктами, що здійснюють контрольні заходи з інших 

підрозділів чи відділів підприємства тощо.  

Методологічні причини Неефективне призначення на підприємстві центрів відповідальності; виникнення протиріч при 

короткостроковому і довгостроковому плануванні; неузгодженість методик аналізу в підрозділах, 

невдалий вибір методології та методичного забезпечення фінансового контролю. 

* власна розробка автора 

 

Разом з тим, з метою підвищення фінансової безпеки на підприємстві пропонуємо здійснювати її 

діагностику в межах функціонування механізму фінансового контролю. Водночас діагностику варто 

досліджувати з позиції процесу спостереження за вiдпoвідністю траєкторії розвитку фінансової безпеки 

підприємства. При цьому неможливо здійснювати діагностику фінансової безпеки підприємства без 

врахування ризиків і загроз, та аналізу факторів, що впливають на її стан. 

Разом із тим, досить важливою складовою фінансової безпеки підприємства є його забезпеченість 

певним обсягом фінансових ресурсів, достатнім для досягнення його фінансової стабільності. 

Акумулювання фінансових ресурсів в необхідному обсязі може здійснюватись як за результативною 

діяльністю самого підприємства, що визначається у формі прибутку, так і за рaхyнок позикових кoштiв. 

Використовуючи власний прибуток, підприємство може сформувати фінансову базу, призначенням якої 

може бути як самофінансування пoтoчної дiяльності, так і здiйснeння рoзширeного вiдтвoрення. Але для 

підприємства, яке наразі функціонує в умовах ринкових відносин, не є прийнятним і наявність надлишкових 

власних фінансових ресурсів. Це можна пояснити накопиченням понаднормових запасів та iнших eлeмeнтів 

обігових коштів, що спричиняє, таким чином, відтягнення власного кaпiтaлу з вирoбничого процесу. 

Виходячи із цього, з одного боку, перед службою фінансової безпеки підприємства стоїть вирішальне 

завдання – забезпечення оптимальним рівнем всіх eлeмeнтів oбігoвих коштів, а з іншого, служба 

внутрішнього аудиту в ході аудиторської перевірки має здійснити контроль за дотриманням нормативів цих 

коштів. Разом із тим, для забезпечення відповідності фінансової безпеки на підприємстві допустимому 

рівню та розробки у перспективі заходів щодо її підвищення, важливим є врaхyвaння нe лише абсолютного 

oбсягу прибутку, а й рeнтабeльності підприємства.  

Виходячи із цього, можна стверджувати, що основним критерієм, який визначає стан фінансової 

безпеки підприємства, є його фінансова стабільність, за якої підприємство стабільно функціонує, збeрiгаючи 

свoю фiнансову бeзпеку в yмoвах додаткового рiвня ризикy.  

Разом із тим, задля підвищення фінансової безпеки підприємства нами було розроблено алгоритм 

розробки та реалізації механізму фінансової безпеки, що складається з послідовності етапів формування та 

реалізації механізму, засадничим підходом якого є оцінювання фінансової безпеки на підприємстві та 

визначення відповідності поставлених цілей досягнутим результатам, що забезпечує його стійкість до 

ймовірних ризиків та загроз, які існують у внутрішньому та зовнішньому сeрeдoвищі підприємства (див. 

рис.1.). 

Відповідно до приведеної схеми формування етапів, пов’язаних із визначенням напряму розвитку 

підприємства, прийняття управлінських рішень, складання фiнaнсових плaнів, визнaчeння oсoбливoстей їх 

реалізації залежать від форм власності та oрганізaційно-правoвої фoрми функціонування підприємства, його 

галузевої приналежності, обраної сфeри господарювання, розміру, склaду мaйна та капіталу. 

Залежно від того, якими є отримані результати діагностики стану фінансово-господарської 

діяльності підприємства та проведеного внутрішнього фінансового контролю за його діяльністю, 

формується підґрунтя для визначення стану фінансової безпеки на підприємстві та перспектив її 

підвищення.  
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Рис. 1. Алгоритм розробки та реалізації механізму фінансової безпеки підприємства * запропоновано автором 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. За результатами досліджень можна прийти 

висновку, що досягнення ефективного функціонування підприємства  в цілому є можливим лише за 

допомогою впровадження дієвого механізму фінансової безпеки, який дозволяє підвищувати її стан та 

досягати підприємством фінансової стабільності на основі своєчасного реагування на існуючі відхилення. У 

зв’язку із цим, подальших досліджень вимагає розробка структурно-логічної моделі механізму фінансової 

безпеки та моніторинг показників фінансової безпеки промислових підприємств. 
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ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ХАРАКТЕР, ГЛОБАЛЬНІ 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ 
 
У статті визначено глобальний характер демографічних процесів, які протікають у світі та визначаються  

загальною тенденцією до скорочення народжуваності. Здійснено групування країн за рівнем демографічного потенціалу та 
сталістю процесів народжуваності, смертності та шлюбних відносин. Визначено ключові показники та наявні загрози та 
шанси збереження тенденцій  демографічних процесів у кожній з чотирьох груп країн. Окреслено інструменти та напрями 
регулювання, які б могли мінімізувати негативні прояви та активізувати потенційні можливості збереження наявної в країнах 
демографічної ситуації . 

Ключові слова: демографічні процеси, народжуваність, шлюбність, старіння, репродуктивні права, демографічні 
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DEMOGRAPHIC PROCESSES IN UKRAINE AND THE WORLD: CHARACTER, 

GLOBAL TRENDS AND REGULATORY AREAS 
 
The article identifies the global nature of demographic processes that are occurring in the world and are determined by 

such general trends as: increasing life expectancy, gradual population ageing, transition from high to low fertility rates, reducing the 
average size of families, empowering women, increasing the average age of marriage and motherhood, changing the nature of 
perception of family-marriage relations, perception of values and quality of life, improving the level of education and health, 
enhancing spatial mobility. 

The countries were grouped according to the level of demographic potential and maturity of fertility, mortality and 
marriage processes. The groups are countries with high fertility potential, countries with unstable demographic potential, countries 
with stable demographic potential and countries of ageing type. 

Key indicators, threats and the chances of demographic trends sustaining have identified in each of the four groups of 
countries. For countries of the first and second types, the key threat is to maintain the current population birth rate in the absence 
of a clear policy on improving the quality of life and the absence of active human development programs. For the third group of 
countries, the main threat is the possibility of suspending fertility processes due to the curtailment of international reproductive 
health programs and the lack of state resources to support them independently, as well as the beginning of gradual ageing of the 
population, which affects the poverty level in the country in the absence of labor market development programs and youth 
education. For the fourth group, the major threat is the rapid ageing of the population and the complexity of the process of creating 
a balance between family life and work, which makes it difficult for most families to actualize the opportunity to have the desired 
number of children. 

The instruments and directions of regulation that could minimize the negative manifestations and activate the potential 
for maintaining the demographic situation in the countries are outlined. In particular: the worldwide expansion of reproductive 
education programs, gender equality in child-rearing, the empowerment of women choice in the reproductive function actualization, 
the expansion of human development programs, the creation of flexible migration policies, the increased focus on reproductive 
health in the health care system. 

Keywords: demographic processes, fertility rate, mortality, marriage, ageing, reproductive rights, demographic dividends 

 
Постановка проблеми. Сучасний динамічний світ змінює не лише економічні та соціальні форми 

взаємодії людей та інститутів, а й впливає на формування демографічної структури населення. Демографічні 

процеси, що спостерігаються в країні та глобальному світі мають значний вплив на суспільство та 

економіку, оскільки вони виступають вагомим фактором, який сприяє затриманню або прискоренню 

прогресу в побудові більш процвітаючого, справедливого, усталеного суспільства, яке постійно 

розвивається та здатне забезпечити рівні права та добробут для всіх. Це актуалізує питання необхідності 

більш глибинного дослідження глобальних та національних трендів демографічного розвитку та пошуку 

інструментів впливу на формування політики, здатної вирішувати нагальні проблеми в залежності від 

наявного типу та режиму відтворення населення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці процесів демографічного розвитку та 

забезпечення збалансованої динаміки відтворення населення в країнах світу, вже багато років приділяє 

увагу широке коло науковців, управлінців, фахівців міжнародних та національних організацій. Вагомий 

внесок в демографічну науку та дослідження процесів змін чисельності населення привніс американський 

науковець Ф. Ноутстейм, який у 1945 році в своїх роботах окреслив Концепцію «Демографічного 

переходу», яка встановлювала залежність між зростанням чисельності населення та рівнем економічного 

розвитку країни [6], пізніше у 1986 році на фоні активних змін економічного розвитку та деформації 

структури народжуваності та смертності в країнах Європи, нідерландськими вченими  Р. Лестегом та Д. Ван 

де Каа, було запропоновано Концепцію «Другого демографічного переходу», яка дозволила визначити 
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основні причини скорочення чисельності населення в економічно розвинених країнах та їх переходу до 

нових типів сімейно-родинних відносин [5]. Серед науковців, які досягли вагомих результатів у 

прогнозуванні демографічних змін, слід зазначити роботи Гайнца фон 

Ферстера, А. В. Коротаєва, С. П. Капіци, які встановили та досліджували гіперболічність зростання 

чисельності населення планети [4]. Дослідження проблем народонаселення та розуміння світовою 

спільнотою гостроти та важливості демографічних проблем сприяли створенню у 1969 році, Фонду ООН  у 

галузі народонаселення (UNFPA) покликаного опікуватися питаннями народжуваності, контролю 

чисельності населення, його репродуктивним здоров’ям та можливості реалізації  рівних прав жінок у 

питаннях освіти, роботи та сімейного життя. Насьогодні  UNFPA проводить свої дослідження та реалізує 

спеціальні програми у 150 країнах світу [9].   

Серед вітчизняних науковців-демографів слід відзначити  Е.М. Лібанову [3], О.М. Гладуна [1], 

І.О. Куріло [3], Н.М. Левчук [3], які в своїх роботах досліджують сучасні та історичні причини змін чисельності 

населення країни, зокрема, вплив голодомору 1932-1933 року, взаємозв’язок демографічного та людського 

розвитку країни, внутрішньо регіональні особливості демографічного розвитку, трансформації інституту шлюбу 

та його впливу на народжуваність, проблеми демографічного старіння населення країни, тощо.  

Мета статті – дослідження демографічних процесів в країнах світу та визначення їх характерних 

рис та особливостей протікання. 

Виклад основного матеріалу. В соціально-економічній науці, під демографічними процесами 

розуміється  сукупність певних подій, які тим чи іншим чином формують  чисельний склад та статевовікову 

структуру населення, до них відноситься: народжуваність, смертність, міграція та шлюбні орієнтири [2]. 

Протягом багатьох років населення нашої планети постійно зростало високими темпами, за період з 1987 по 

2019 рік, воно збільшилось на 2,7 млрд. осіб, з щорічними темпами зростання від 2 до 1,08% на рік. За 

прогнозними оцінками ООН, вважається, що до 2050 року чисельність населення досягне 9,7 млрд. осіб, з 

щорічними темпами зростання у 0,86% на рік [9]. Інформаційна відкритість, загальне збільшення добробуту 

населення, поширення ідей глобального сталого розвитку та масова реалізація проектів у цій сфері, внесли 

певні корективи до характеру та динаміки демографічних процесів, які сьогодні відбуваються у світі та 

формують загальну тенденцію скорочення темпів зростання чисельності населення. Глобальними 

тенденціями змін у демографічній сфері є: зростання тривалості життя та  поступового старіння населення, 

перехід від високого до низького рівня народжуваності, зменшення середнього розміру родин, розширення 

прав та можливостей жінок, збільшення середнього віку вступу в шлюб та материнства, характер 

сприйняття сімейно-шлюбних відносин, сприйняття цінностей та якості життя, покращення рівня освіти та 

охорони здоров’я, посилення просторової мобільності, диспропорція розселення. Поряд з цим, за рахунок 

нерівномірності соціально-економічного розвитку територій та зрілості суспільства, залишається глибинна 

диференціація у характері, змісті та інтенсивності демографічних процесів, які відбуваються в певних 

регіонах. В цілому, в сучасному історичному періоді, у світі чітко прослідковуються чотири основні моделі 

демографічного розвитку країн, схожі за характером тенденцій та наявних проблем у цій сфері. 

Країни з високим потенціалом народжуваності. Характеризуються збереженням достатньо високих 

показників народжуваності населення, які коливаються на рівні більше за 4 дітей на одну жінку; 

збереженням високих показників дитячої смертності та смертності матерів (близько одного мільйону 

немовлят помирають у перший місяць життя, а відсоток тих, хто доживають до 5 річного віку дорівнює 

близько 85-75%);  раннім віком вступу дівчат до шлюбу та реалізації репродуктивної функції (від 40 до 70% 

дівчат вступають у шлюб до 18 років); низьким рівнем освіченості населення, особливо серед жінок (лише 

20% дівчат шкільного віку навчаються); низьким рівнем життя населення; поступовим збільшенням 

тривалості життя населення в останні 20 років (на 10-15 років в залежності від країни); збереженням 

значного рівня смертності населення через інфекційні захворювання та пневмонії. До цієї групи, відносяться 

країни Африки на південь від Сахари, Афганістан, Ірак, Ємен, Палестина, які не дивлячись на активні 

військові дії на їх територіях продовжують зберігати високі тенденції збільшення народжуваності. За 

оцінками ООН чисельність жителів цих країн складає 17%  загального населення планети, а до 2050 року, 

передбачається його збільшення до 26% [].  

Основними причинами, які зберігають усталені тенденції народжуваності населення в країнах цієї 

групи є низький рівень урбанізації населення, високий рівень бідності та нерівності населення у якості 

життя та доступу до благ соціальної інфраструктури, наявність усталених норм та традицій у суспільстві, які 

диктують багатодітність та ранні шлюби, глибоко закорінена практика гендерної дискримінації, яка 

заглушає у жінок прагнення до набуття самостійності та реалізації своїх репродуктивних прав. Опитування 

проведене серед чоловіків та жінок цієї групи країн, показало, що більшість жінок, в цілому, хочуть мати в 2 

рази менше дітей ніж того бажають чоловіки. При цьому, більш ніж 45% жінок країн цієї групи, що мають 

чотирьох дітей, зазначають, про небажання продовжувати їх народжування [7, 10].  

Ключовою загрозою для цих країн є відсутність у держав фінансово-економічної можливості для 

створення умов якісного навчання молоді, контролю розповсюдження соціально небезпечних захворювань 

та можливостей реалізації на ринку праці, через відсутність належної кількості робочих місць, все це, в свою 

чергу, може призвести до поглиблення проблем бідності, нерівності та поширення голоду.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Поряд з купою загроз, мають місце й потенційні можливості, що полягають у  наявності, в країнах 

цього типу, значного потенціалу демографічних дивідендів, які на фоні наявної глобальної тенденції 

старіння населення, можуть стати гарним інструментом, для забезпечення економічного зростання країни за 

рахунок наявності великого прошарку молодої робочої сили. Однак, реалізація цієї можливості є 

допустимою лише за умови активного інвестування в людський капітал та розвиток економічного 

потенціалу, створення нових форм бізнесу та розширення спектру високооплачуваних робочих місць.  

Країни з нестабільним демографічним потенціалом. Особливістю цієї групи країн є нестабільність 

показників народжуваності населення. Інвестиції у економічний розвиток, урбанізація населення, 

збільшення рівня достатку населення, а також масова популяризація програм репродуктивного здоров’я та 

планування родин стали поштовхом до початку скорочення народжуваності починаючи з 1990 років XX 

сторіччя, однак, через 15 років, ця тенденція змінилась, призупинившись або повернувшись до зростання. 

Насьогодні, чисельність народжених дітей на одну жінку в країнах цього типу варіюється від 2,5 до 3,9 осіб. 

Характерними демографічними рисами цієї групи країн є скорочення рівня небажаного дітонародження (від 

3 на початку 2000 до 1,7 дитини сьогодні, а в деяких країнах до 0,2 дитини); скорочення рівня несвоєчасного 

дітонародження (від 1,14 до 0,06 дитини) [10]; збільшення віку вступу в брак та скорочення рівня 

народжуваності в родинах з більш високою освітою; зміни у поведінкових моделях та сприйнятті свідомого 

ставлення до дітей та родини;  поступовий розвиток медицини, зменшення рівня інфекційних захворювань 

та зростання тривалості життя  у порівнянні з країнами попередньої групи. До цієї групи відносяться країни 

Центральної Азії (Монголія, Казахстан, Узбекистан, Ташкент, Киргизія), Арабські країни (Єгипет, 

Саудівська Аравія, Оман, Сирія), країни Північної Африки (Ботсвана, Намібія, ЮАР) та Латинської 

Америки (Болівія, Парагвай, Еквадор).  

Основними чинниками, які затримують здійснення демографічного переходу у цій групі країн є 

нестабільність економічного та політичного становища, що зменшує можливості забезпечення відповідного 

рівня та якості життя населення, наявність нерівномірності бажань чоловіків та жінок до кількості 

народжень, що обмежує суспільні та репродуктивні права жінок, згортання, через економічні кризи, 

державних програм планування сім’ї та безкоштовного розповсюдження засобів контрацепції, відсутність 

рівномірного рівня розвитку у сільських та міських поселення, релігійний аспект репродуктивних функцій 

жінок, який укорінився у мусульманських країнах, збереження практики раннього вступу до шлюбу жінок.  

Ключовою загрозою цих країн є призупинення процесів скорочення народжуваності та повернення 

до попереднього типу відтворення населення, що може призвести  до погіршення соціально-економічної 

ситуації та зменшення інвестицій у людський розвиток країн. Серед потенційних можливостей вбачається 

наближення країни до простого відтворення населення та наявність більш ширших можливостей 

використання демографічних дивідендів.  

Країни зі сталим демографічним потенціалом. До цієї групи входять країни, що мають різне 

географічне розташування, рівень економічного розвитку та добробуту населення, історію та ментальність.  

Схожим для них є те, що завдяки реалізації різних демографічних програм, вони змогли досягнути 

скорочення рівня народжуваності населення до рівня майже простого відтворення від 1,7 до 2,4 дитини на 

одну жінку [7]. Це більш ніж 30 країн, серед яких: Бангладеш, Індія, М’янма, Непал, Нікарагуа, Сальвадор, 

Бразилія, Чилі, Малайзія, Ліван, Туреччина, Іран, Азербайджан, Узбекистан, Мексика, Аргентина, Колумбія, 

Коста-Ріка та ін. Основними характеристиками третьої групи країн є наявність поточного та прогнозного 

скорочення народжуваності (прогнозується, що до 2050 року в країни зменшать рівень народжуваності 

менший за просте відтворення); наближення до рівноваги показників бажаного та реального народження; 

збереження тенденції зниження рівня дитячої смертності та збільшення рівня очікуваної тривалості життя 

при народженні (в залежності від країни від 65 до 76 років); майже повне викорінення смертності через 

інфекційні захворювання; економічна, соціальна та репродуктивна нерівність в залежності від місця 

проживання, рівня достатку та освіти жінок (рівень народжуваності у жінок без освіти є в три рази вищим 

ніж з середньою освітою, схожою є тенденція у розподілі місто село); низький рівень доступності до 

програм репродуктивного здоров’я в родинах з низьким рівнем доходу; збереження високого рівня 

підліткової народжуваності; високий рівень абортів; недостатній рівень соціального розвитку країн, що не 

дає можливості забезпечити молоді належний рівень людського розвитку.  

Основною загрозою для демографічного розвитку цих країн є поступове згортання міжнародних 

програм охорони репродуктивного здоров’я та недостатність ресурсів держави на їх самостійну підтримку, 

що може призвести до зростання рівня небажаного народження та ще більшого поширення абортів, в тому 

числі нелегальних. Прогнозованим викликом для країн в майбутньому, може стати поступове старіння 

населення, яке при зменшенні робочої сили та збереженні ресурсної орієнтації економіки, може загострити 

питання бідності серед старших поколінь. В зв’язку з цим, актуальною можливістю для цих країн є 

розбудова інфраструктури вищих навчальних закладів та підготовка висококваліфікованих фахівців у 

інноваційних сферах, які б могли забезпечити високий рівень економічного зростання країни при сталому 

використанні людських ресурсів.    

Країни зі старіючим демографічним потенціалом. До цієї групи відносяться країни, які повністю 

здійснили демографічний перехід та мають показники народжуваності  нижчі за 2,1 дитини на 1 одну жінку. 
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Це країни Європи (в т.ч. й Україна), Австралія, США, Канада, Японія, Китай, Таїланд та Корея. Найменший 

рівень народжуваності у країнах цієї групи спостерігається у Тайвані 1,1 [7]. Характерними рисами цих 

країн є:  збалансований рівень людського розвитку серед чоловіків та жінок, доступ до освіти, системи 

охорони здоров’я та соціальної інфраструктури; високий рівень освіченості жінок (в країнах OECD рівень 

освіченості жінок у віці від 24 до 35 років є вищим за чоловіків)[]; економічна незалежність жінок; стабільно 

низькі показники народжуваності населення; високий рівень народжуваності поза шлюбом або в цивільному 

шлюбі (більше 50% дітей у країнах центральної та західної Європи народжують в цивільному шлюбі); 

збільшення віку початку дітонародження (близько 70% жінок вперше стають матерями у віці старше 30 

років); низький рівень підліткової вагітності (до 3% дітонароджень) [8, 9]; неможливість завести бажану 

кількість дітей через фінансові проблеми та відсутності можливості жінці поєднувати роботи та сімейні 

обов’язки (в більшості є характерним для країн Північної та Східної Європи, Канади); жорстка 

демографічна політика, укорінений менталітет та відданість роботі, не дають можливість здійснювати 

більше 1 дітонародження (характерно для країн східної Азії); постаріння населення (в більшості країн 

чисельність працездатного населення є меншою за чисельність пенсіонерів); збільшення тривалості життя 

населення на фоні стабільної економічної ситуації та розвиненої системи охорони здоров’я.  

Основною проблемою країн цього типу є швидке старіння населення. Яка розв’язується в 

залежності від реалізованої політики уряду, або шляхом створенням спеціальних програм підтримки 

народжуваності, шляхом розширення умови реалізації  рівноправних сімейних обов’язків чоловіків та 

жінок, здійснення фінансово-економічне стимулювання дітонародження та підтримки жінок підчас 

вагітності та перших років життя дітей, інвестування у розвиток дитячої соціальної інфраструктури, тощо. 

Або шляхом провадження активної міграційної політики  відкритості кордонів для населення з інших країн 

та створення умов для швидкої фінансової, економічної та культурної адаптації мігрантів у новій спільноті.  

Висновки. Проведений аналіз характеристик та типів демографічних процесів, що протікають у 

країнах світу показав їх одночасну схожість та різнобічність. Загальним трендом для всієї планети 

залишається скорочення рівня народжуваності населення, збільшення тривалості життя, відсутність в 

країнах рівних можливостей для прийняття родинами рішення, щодо реальної та бажаної кількості дітей в 

родинах, відсутність достатнього рівня репродуктивного виховання та нереалізованість принципів гендерної 

рівності. Задля забезпечення збереження сталих трендів відтворення населення, актуальною в глобальному 

масштабі є реалізація інструментів демографічної політики направленої на поширення програм 

репродуктивного виховання в усьому світі, забезпечення рівних гендерних можливостей у вихованні дітей, 

розширення прав вибору жінок у реалізації репродуктивної функції, поширення програм людського 

розвитку, створення гнучкої міграційної політики, посилення уваги уряду країн до репродуктивного 

здоров’я населення, розширення можливостей накопичення та реалізації людського капіталу молоді.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ У 

СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
У роботі проаналізовано трактування інтернаціоналізації компанії, узагальнено сучасні теорії інтернаціоналізації, які 

представляють механізм та динаміку процесу інтернаціоналізації компанії, та проаналізовано можливості їх використання 
вітчизняними підприємствами. 
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THE THEORETICAL BASIS OF INTERNATIONAL BUSINESS 

IN THE MODERN WORLD 
 
Internationalization of companies against the background of globalization processes in the modern world is developing 

rapidly, its new models and forms are emerging. Recent trends in the world practice of doing business confirm the activation of 
enterprise development on the basis of internationalization. A feature of modern internationalization of the world economy is the 
involvement of medium and even small companies in this process. Also, the internationalization of enterprises and, as a result, the 
integration of national economies into the global global economic system is becoming a powerful additional source of economic 
growth in developing economies. 

Increasing the degree of internationalization of domestic enterprises is an irreversible process. Accordingly, in today's 
management environment, Ukrainian enterprises should focus on internationalization when making management decisions. For 
them, development through internationalization is not only a choice but also an objective reality and a necessity. There is a need to 
find the optimal model, forms and types of internationalization for domestic enterprises. 

The article analyzes the interpretation of the concept of "internationalization of the company" and the description of the 
process of internationalization in the works of various scientists, which testified to the multifaceted, development and complication 
of this phenomenon in the modern world. 

The theoretical approaches of the basic theories of internationalization process exploration, which try to explain its 
mechanism and dynamics, are summarized, the possibilities of their use by domestic enterprises are analyzed, they are applied to 
the analysis of the course and assessment of prospects of internationalization of domestic enterprises 

Keywords: internationalization, enterprise, theories of internationalization, concepts of internationalization  

 

Вступ. Інтернаціоналізація компаній на фоні глобалізаційних процесів у сучасному світі розвивається 

стрімко, з’являються її нові моделі та форми. Останні тренди світової практики ведення бізнесу засвідчують 

активізацію розвитку підприємств на засадах інтернаціоналізації. Особливістю сучасної інтернаціоналізації 

світової економіки є втягування в цей процес середніх і навіть дрібних компаній. Також інтернаціоналізація 

підприємств, і, як результат, інтеграція національних економік у глобальну світову економічну систему стає 

потужним додатковим джерелом економічного зростання в країнах з економікою, що розвивається. 

Посилення ступеня інтернаціоналізації вітчизняних підприємств є незворотним процесом. 

Відповідно, українським підприємствам в сучасних умовах господарювання слід у прийнятті управлінських 

рішень робити акцент на інтернаціоналізації. Для них розвиток шляхом інтернаціоналізації є не лише 

вибором, а й об’єктивною реальністю та необхідністю. Виникає потреба у пошуку оптимальної моделі, 

форм та видів інтернаціоналізації для вітчизняних підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи інтернаціоналізації були закладені у 

працях Н. Пірей, Р. Вернона, Дж.Х. Даннінга, М. Портера, Х. Хеллмана, Р. Луостаріннена,  К. Фонфара та ін. 

[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; м8; 9; 10], в яких науковці представили своє бачення сутності інтернаціоналізації компанії,  

концепції інтернаціоналізації, виокремили її види і форми.  У наукових дослідженнях вітчизняних 

науковців. (П. Г. Ільчук [11], Я. Ф. Жовнірчик [120], Є. В. Переверзєв [13],  Мамонтенко Н.С., 

Бабенко К. В. [14] та ін.) розкриваються процеси інтернаціоналізації бізнесу, висвітлюються та 

класифікуються теорії інтернаціоналізації, аналізуються її переваги і чинники, форми проникнення й 

присутності підприємства на закордонних ринках. 

Однак, інтернаціоналізація підприємств в сучасному світі як явище, що постійно ускладнюється й 

розвивається, потребує подальших всебічних ґрунтовних досліджень, зокрема в питаннях дослідження 

особливостей цього процесу відповідно до реалій сьогодення; узагальнення сучасних теорій 

інтернаціоналізації з точки зору можливостей їх застосування у практиці вітчизняних підприємств. 

Постановка завдання. Метою статті є з’ясування аспектів прояву процесу інтернаціоналізації 

підприємства в сучасному світі, дослідження сучасних теорій та моделей інтернаціоналізації компаній щодо 

можливостей їх застосування українськими підприємствами. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Багатогранність інтернаціоналізації компанії 

ускладнює пошук в економічній літературі визначення, яке б повною мірою характеризувало цей процес. 

Переглядаючи публікації з цього питання, що інтенсивно почали розвиватися з початку 1980-х років, можна 

помітити багато спроб визначити поняття інтернаціоналізації компанії. Наприклад, Н. Ф. Пірей описує це 

поняття як передачу операцій компанії за кордон, прив’язуючи, таким чином, інтернаціоналізацію до 

фізичного створення підприємства за межами країни [4, с. 5]. Це визначення було розширено науковцями Х. 

Хеллман, Р. Луостаріннен [9], вони вважають інтернаціоналізацію як процес розширення участі компаній в 

міжнародному бізнесі, який включає в себе як внутрішні (пасивні) і зовнішні (активні) форми 

інтернаціоналізації компанії. Пасивні форми включають: імпорт, придбання ліцензій, використання 

франчайзингу, субпідряду для експортних компаній або співпрацю з іноземними підприємствами на 

території країни реєстрації компанії. Навпаки, активними формами взаємодії за кордоном визначили: 

експорт, прямі іноземні інвестиції, різні форми передачі капіталу та некапітального співробітництва, а також 

міжнародні стратегічні альянси. Така інтернаціоналізація не означає стратегію розвитку компанії, яка 

безпосередньо орієнтована лише на зовнішні ринки, а також на внутрішній ринок, який все більше 

інтегрується з глобальним ринком.  

Багато економістів підкреслюють, що інтернаціоналізація – це процес, а не одноразовий акт, та 

визначають його як процес еволюційної зміни, подальшого збільшення рівня міжнародної прихильності 

компанії, яка є функцією зростання знань про зарубіжні ринки. Такі економісти, як Дж. Джохансон і Дж. Е. 

Валне [3] розглядають інтернаціоналізацію як процес послідовного та поетапного залучення підприємства 

на зовнішні ринки. У той час як К. Фонфара та ін. [10] розглядають інтернаціоналізацію як елемент стратегії 

розвитку компанії, пов'язану з її закордонною експансією. Згідно думки авторів, про інтернаціоналізацію 

компанії можна говорити тоді, коли принаймні один з продуктів пов'язаний із зовнішнім ринком, незалежно 

від форми цих зв'язків. Взагалі, інтернаціоналізація – це процес перетворення та спрямованість 

підприємства з внутрішнього ринку на міжнародний [10].  

Труднощі у визначенні терміну інтернаціоналізації проявляються також у визначенні економічної 

теорії, яка всебічно пояснює цей процес. Найчастіше знані нам теорії пропонують статичний опис компанії 

на різних етапах її розвитку, не представивши механізму та динаміки процесу інтернаціоналізації. На основі 

аналізу економічної літератури, можна виділити чотири основні теорії, що намагаються пояснити процес 

інтернаціоналізації, а саме:  

• теорія міжнародної торгівлі;  

• теорія прямих іноземних інвестицій;  

• теорія міжнародних корпоративних мереж;  

• теорія поступового розширення міжнародного підприємства. 

Теорія міжнародної торгівлі зосереджена на трьох проблемах. Перша – пояснити причину обороту 

товарів між двома країнами. Друга – визначення впливу дохідності та збитковості підприємств на 

економіку. Третя -  зосередження на впливі торгової політики на економіку. Ці проблеми вказують на 

макроекономічний характер цієї теорії. Підприємства, які шукають місце для розміщення продукції за 

кордоном, будуть керуватися умовами в приймаючій країні, серед іншого, можливістю використовувати 

дешевші виробничі фактори. Це особливо важливо при прийнятті так званих експортно-орієнтованих 

іноземних інвестицій, оскільки продукція, що вироблена в компанії розташованій за кордоном, є більш 

конкурентоспроможною на закордонному ринку [7, с. 69-71]. 

Класична теорія міжнародної торгівлі пояснює дуже незначно сучасну модель зовнішньої торгівлі. 

Розвиток технологій, що наразі є одним з найважливіших виробничих факторів, спричинив виникнення 

кількох трактувань теорії міжнародної торгівлі. Найважливіші з них включають теорію міжнародного 

життєвого циклу продукту Р. Вернона та її модифікації [2]. Дана теорія представляє собою модель 

розширення фірми на зовнішні ринки, та пояснює розташування виробництва і напрями експорту та імпорту 

підприємства, яке є міжнародною корпорацією. Автор виділив три фази циклу і відповідність цієї фази до 

форми інтернаціоналізації:  

• фаза інноваційного продукту – новий продукт виробляють і споживають у зростаючих масштабах 

лише в тій країні, де його було розроблено. Зазвичай виробництво починається з невеликих масштабів і 

повністю орієнтоване на внутрішній ринок;  

• фаза зрілості продукту – продукт стає доволі популярним на міжнародному ринку, його 

виробництво (або частина виробництва) переноситься в країни з меншими витратами на виробничий процес 

і продукт  імпортується в країну материнської компанії;  

• фаза падіння виробництва товару – розташування виробництва в країнах з нижчими витратами 

виробництва витісняє внутрішнє виробництво і фірмі більш вигідно імпортувати свій продукт з іншої 

країни, аніж виробляти на власних потужностях, виробництво в середині країни зупиняється як не 

рентабельне. 

Вищевикладена теорія поступово почала втрачати свою суть у зв’язку зі швидким розвитком 

міжнародної торгівлі, тому Р. Вернон змінив її. Перш за все він збагатив її елементами теорії 

олігополістичної конкуренції. Кожна фаза життєвого циклу продукту відповідає окремій стадії розвитку 
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олігополії (інноваційній, зрілій, спадаючій). На думку автора, фірма в умовах інноваційної олігополії має 

перевагу порівняно з іншими компаніями через виняткове володіння і розпорядження сучасною 

технологією. На цьому етапі компанія, яка виводить новий продукт на ринок, захищена від конкуренції 

бар'єром інновацій. Цей бар'єр з часом зменшується, оскільки технологічні знання можуть бути перехоплені 

або повторені конкурентами [2]. Щоб запобігти цьому та не втратити ринки збуту, компанія здійснює прямі 

іноземні інвестиції, які дозволяють їй зберігати монопольне становище на ринку. На цьому етапі компанія 

має характеристики зрілої олігополії, перевага якої в тому, що сучасна технологія замінюється перевагою, 

отриманою внаслідок можливості скористатися масштабом виробництва. На цьому етапі компанія стає 

експортером продукту на ринки з аналогічним рівнем розвитку. Однак, оскільки продукт 

стандартизовується, коли збільшується можливість його дублювання іншими компаніями, компанія-

початковий виробник переводить свою продукцію в країни, що розвиваються, одночасно шукаючи більш 

дешеві виробничі фактори та нові ринки збуту. Це останній етап існування олігополії, так звана застаріла 

олігополія, що дозволяє розширити міжнародний життєвий цикл продукту.  

Теорія прямих іноземних інвестицій виникає в результаті досліджень сутності та причин такого 

явища як розміри та темпи зростання прямих іноземних інвестицій у світі [15, с. 175-178]. Відмінності у 

сприйнятті дослідниками цієї форми інтернаціоналізації спричинили розробку багатьох теорій, які 

пояснювали зазначений процес. Автори цих концепцій зосередилися на пошуку відповідей на три основні 

питання:  

• які фактори перетворюють вітчизняну компанію на міжнародну?  

• які фактори впливають на отримання конкурентної переваги компанією на зовнішніх економічних 

ринках?  

• які фактори визначають вибір країни розташування прямих іноземних інвестицій?  

Прямі іноземні інвестиції вважаються найбільш вигідною та безпечною формою міжнародних 

потоків капіталу, а також фінансуванням процесів реструктуризації та розвитку. Є найбільш ефективним 

способом, щоб отримати прямий доступ до сучасних методів і технологій у сфері виробництва та 

управління, а також до зарубіжних ринків збуту.  

Правильно визначити сутність прямих іноземних інвестицій доволі складно, про що свідчить 

відсутність єдиного, загальноприйнятого визначення цієї економічної категорії. Відокремлення прямих 

іноземних інвестицій від більш широкої концепції іноземних інвестицій є результатом розмежування двох 

основних категорій у цьому напрямку – непрямих інвестицій та прямих інвестицій.  

Прямі інвестиції основною метою  мають досягнення та підтримку впливу на діяльність суб'єкта, в 

який їх інвестовано. З іншого боку, непрямі інвестиції мають фінансовий характер, основним їх 

призначенням є отримання прибутку від придбаних акцій або одержання дивідендного доходу. Прямі 

іноземні інвестиції – це особлива форма міжнародної торгівлі капіталом. Як наслідок, відбувається не тільки 

переказ грошових коштів, а й передача конкретних інвестиційних товарів. У країнах, що переживають 

політичну трансформацію, включаючи Україну, існує постійна необхідність модернізації економіки. Прямі 

іноземні інвестиції є інструментом, який суттєво на це впливає. 

Теоретичне вирішення перших двох завдань, наведених вище, було описано з точки зору залучення 

прямих іноземних інвестицій, і тому вони мають характер мікроекономічних теорій. Однак третя проблема 

пояснюється з точки зору країни, яка є місцем розташування інвестицій, що дає цій теорії макроекономічний 

характер.  

Вивчення цього питання представлене в контексті еклектичної теорії міжнародного виробництва 

Дж. Х. Даннінга  [5], яку широко розглядають як загальну теорію прямих іноземних інвестицій. Автор 

постійно оновлює її і збагачує новими елементами, що, здається, зрозуміло через постійні зміни у 

середовищі міжнародних корпорацій. Еклектичний характер представленої теорії випливає з трьох причин. 

Перш за все, це синтез трьох раніше сформованих концепцій, а саме:  

• теорії монопольних переваг, зосередженій на аналізі причин прямих іноземних інвестицій з точки 

зору міжнародних корпорацій;   

• теорії інтернаціоналізації, яка передбачає, що зовнішній ринок не є найбільш ефективною формою 

співпраці, і, отже, він повинен бути замінений на ринок, створений в рамках міжнародної організаційної 

структури корпорації;  

• теорії факторів розташування, що визначає детермінанти, які впливають на вибір приймаючої 

країни прямих іноземних інвестицій.  

По-друге, еклектична теорія міжнародного виробництва також пов'язана з тим, що її можна 

використати для інтерпретації всіх видів прямих інвестицій.  

По-третє, ця теорія враховує три основні форми інтернаціоналізації підприємств – експортні 

операції, міжнародні договори і прямі іноземні інвестиції – і вибирає найбільш ефективну форму з точки 

зору компанії. Дж. Даннінг висуває гіпотезу, що підприємство приймає рішення щодо виходу фірми на 

зовнішній ринок лише за умови, якщо його операції за кордоном будуть вигіднішими, ніж у своїй власній 

країні. Цю мету буде досягнуто, якщо вона відповідатиме трьом умовам [5]:  

• підприємство має активи, які не мають інші компанії, що працюють на зовнішньому ринку;  
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• підприємство використовує ці активи безпосередньо, та не надає до них доступу іншим компаніям;  

• підприємство знаходить сприятливе місце для виробництва за кордоном. 

Задоволення всіх вищезгаданих умов гарантує, що іноземна компанія досягне конкурентних переваг 

порівняно з перед місцевими компаніями країни перебування.  

Перевага обговорюваної теорії полягає в динамічній заангажованості та участі підприємства в 

товарообороті на зовнішніх ринках, починаючи від реалізації різних міжнародних договорів, що мають 

кооперативний характер, шляхом експорту та прямих іноземних інвестицій. 

Теорія міжнародних корпоративних мереж [7] базується на тому, що  рішення про вихід на 

міжнародний ринок, незалежно від його форми, повинно здійснюватися раціональним шляхом, на основі 

порівняння трансакційних витрат та витрат на внутрішньому ринку міжнародної корпорації.  

До трансакційних витрат, тобто витрат на ринкові договори з незалежними юридичними особами, 

відносять:  

• витрати інформаційного характеру для сторін що хочуть укласти договір;  

• витрати на переговори про умови та ціну договору;  

• формулювання договору; 

• вартість контролю за здійсненням договору. 

Для того, щоб уникнути цих витрат або їх мінімізувати, транснаціональні корпорації будують свій 

внутрішній ринок між материнською компанією і компаніями-дочками (філіями, дочірніми компаніями), на 

якому проявляється чітке розподілення виробничих функцій та факторів між компаніями.  

Компанії, що працюють у структурі корпорації на іноземному ринку,  знаходяться в більш 

вигідному конкурентному становищі порівняно з компаніями поза корпорацією, тому що вони захищені 

перевагою корпоративної власності на їх активи. Відповідно корпорація зацікавлена, щоб дохід від їх 

діяльності лишався в структурі корпорації та не було ризику виявлення корпоративних таємниць.  

Створення внутрішнього міжнародного ринку для підприємства є поступовим і вимагає тривалого 

періоду. Результатом такого процесу є створення корпоративної мережі, в якій кожна компанія встановлює 

та розвиває ділові відносини з іншими. У відповідь на швидкий розвиток міжнародних корпорацій з'явилася 

теорія міжнародної мережі зв'язків, яка намагається пояснити інтернаціоналізацію цих бізнес-організацій. З 

точки зору цієї теорії інтернаціоналізація сприймається як розвиток мережі економічних зв'язків за межами 

своєї країни, шляхом охоплення та інтеграції своєї діяльності на міжнародних ринках. Розширення 

міжнародної мережі відбувається шляхом залучення іноземних інвестицій (злиття, поглинання, відкриття 

нових філій), в результаті чого нові учасники корпоративної мережі часто перебувають у країнах, де 

корпорація ще не функціонувала [11, с. 380-383]. 

Для компанії, яка порівняно з іншою в даній галузі раніше почала інтернаціоналізацію і яка першою 

ініціювала процес побудови мережі, попит на її продукцію на нових ринках справляє сильний виробничий 

тиск. Витрати на його задоволення та витрати на придбання необхідних знань, зазвичай дуже високі. Тому 

кількісна адаптація ресурсів відіграє важливу роль у цьому процесі, оскільки виробничі потужності компанії 

повинні збільшуватися у відповідь на зростаючий попит на зовнішніх ринках. Існує також потреба в якісній 

корекції ресурсів, що є результатом відмінностей між ринками, та обсягом знань про них, коли фірма 

виходить на нові ринки.  

Проблеми, з якими стикається компанія, яка порівняно пізно починає інтернаціоналізацію, мають 

інший тип, ніж представлені вище. З одного боку, компанії, які вже мають стабільну структуральну мережу, 

можуть ефективно протистояти компаніям, які тільки намагаються вийти на міжнародні ринки. З іншого 

боку, постачальники та/або одержувачі, які вже працюють у міжнародній мережі, можуть залучати нові 

компанії, найчастіше як субпідряд. У цьому випадку новачкам буде потрібно корегувати свої ресурси, 

оскільки координація дій в міжнародній мережі є ключовою. В разі попиту на продукцію компанія зі 

спеціалізованим бізнес-профілем може легко адаптуватися до потреб такої мережі.  

У ситуації, коли вже існує поділ ринків транснаціональних корпорацій, організованих у мережі, 

дуже важко ввійти в таку структуру. Тому злиття і поглинання, альянси, спільні підприємства та співпраця 

часто можуть бути єдиним способом для нових компаній щодо входження в міжнародні мережі.  

З огляду на сучасну ситуацію та позицію українських підприємств на міжнародних ринках, на нашу 

думку, вони включені до групи тих, хто ще не розпочав процес інтернаціоналізації. Отож можна 

передбачити, що вступ на міжнародні ринки для багатьох з них буде важким або навіть неможливим через 

дуже високу «ціну» входу, а також через стратегії розвитку транснаціональних корпорацій, наділених 

владою монополії, ефективно відстоювати свої позиції на ринку. 

Можливості інтернаціоналізації будуть з'являються на міжнародних ринках для тих компаній, які 

будуть мати конкурентний ресурс, не зайняту нішу ринку, будуть поступово будувати свою власну мережу. 

Або для тих, які пропонують інноваційні, високо спеціалізовані продукти для компаній, які вже працюють в 

мережевій структурі.  

Теорія поступового розширення міжнародного підприємства. У літературі з цього питання також 

можна знайти спроби пояснити розширення підприємства на зовнішні ринки через призму визначення 

етапів його інтернаціоналізації [7, с. 243], взявши за критерій, що інституційна присутність компанії за 
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кордоном визначається ключовою відмінністю між двома групами видів її інтернаціоналізації, а саме:  

• види, які не вимагають від компанії інституційної присутності на зовнішніх ринках (експорт, 

імпорт, бартер, продаж ліцензій, франчайзинг та лізинг);  

• види, що вимагають інституційної присутності компанії за кордоном (управлінські контракти, 

будівництво «під ключ», створення комерційного відділення, філії, дочірньої компанії). 

Зазначимо, що представлений вище поділ видів та форм інтернаціоналізації не передбачає 

необхідності поступового виходу компанії на міжнародні ринки. Вибір форми виходу на ці ринки залежить 

насамперед від стратегії розвитку компанії, її поточної позиції на ринку та наявних ресурсів.  

На нашу думку, найцікавіша модель інтернаціоналізації компанії, з точки зору можливості 

застосування даного досвіду українськими компаніями при виході на зовнішні ринки, розроблена 

співробітниками Упсальського Університету в Швеції і має назву упсальська модель. Її автори Й. Йохансон 

та Й. Вахл створили концепцію поступового збільшення участі компанії на зовнішньому ринку у відповідь 

на розвиток її знань про цей ринок [3]. Основними дослідницькими гіпотезами в цій моделі є: 

1) брак знань про іноземний ринок є значним бар'єром для виходу компанії на цей ринок;   

2) зростаючий обсяг знань про конкретний зарубіжний ринок необхідний для того, щоб збільшити 

ступінь участі компанії на ньому, що дозволить перейти на вищий щабель інтернаціоналізації;  

3) збільшення участі компанії на конкретному іноземному ринку сприяє процесу її 

інтернаціоналізації в інших країнах.  

Автори моделі припустили, що поступовий розвиток діяльності компанії на міжнародних ринках 

має ступінь високого ризику, спричинений недостатнім знанням цих ринків. Необхідність поступового 

розвитку в процесах інтернаціоналізації пояснюється поняттям "психологічної відстані", що виникає 

внаслідок культурних та мовних відмінностей, системи освіти, ділової практики рідної країни компанії та 

країни потенційного експорту. "Психологічна відстань" визначається чинниками, які перешкоджають або 

порушують потік інформації між компанією та ринком, на якому вона функціонує. На думку авторів цієї 

концепції, компанії спочатку розширюються на ринки, які "психологічно" ближче до материнського ринку 

компанії, що спрощують процеси керування і зменшують потенційні ризики фінансових втрат. Тоді вони, 

використовуючи знання, отримані на схожих до материнського закордонних ринках, поширюють діяльність 

компанії на ринки з більшою "психологічною відстанню".  

Упсальська модель є своєрідною схемою, яка пояснює інтернаціоналізацію підприємства на всіх 

його етапах, тому можна сказати, що вона універсальна для багатьох компаній. Варто зазначити, що дана 

модель має динамічний характер. Елементи цієї моделі взаємодіють один з одним та направлені до розвитку 

процесу інтернаціоналізації. Структура цієї моделі складається з двох фаз (частин). Перша з них – поточний 

стан (рівень) інтернаціоналізації компанії залежить від знань про іноземний ринок та залучених туди 

ресурсів. Друга охоплює поточну діяльність компанії та процес прийняття рішення щодо збільшення участі 

на зовнішньому ринку. Важливою особливістю цієї моделі є припущення, що існує позитивна кореляція між 

станом знань про зовнішній ринок та ступенем використання ресурсів компанії на ньому, а також станом 

поточних операцій компанії і прийняттям рішень щодо збільшення рівня іноземних інвестицій.  

Знання ринку є надзвичайно важливим для підприємства, оскільки це є основою для прийняття 

рішень про входження та інтернаціоналізацію на зовнішні ринки. Ці знання відносяться до знань поточного і 

майбутнього попиту і пропозиції продукту, виготовленого компанією, типу і ступеня конкуренції, розподілу 

каналів, форм і умови оплати, умов передачі капіталу і прибутку. Ці фактори відрізняються залежно від 

країни, але також змінюються в різні періоди в межах однієї країни [16, с. 456]. 

Знання слід розглядати як цінний ресурс підприємства, який дає змогу здійснювати розширення та 

розвиток на міжнародних ринках. Автори розрізняють різні типи знань у контексті моделі. Серед іншого, 

вони виділяють, що знання інформують компанію про можливості та труднощі виходу на зовнішній ринок.  

Класифікація знань про зовнішній ринок розрізняє об'єктивні знання та спеціальні знання. Першого 

роду знання можуть бути відносно легко придбані компанією, будь хто може отримати їх. З іншого боку 

спеціальні знання, яких компанія не має при виході на зовнішній ринок, набуваються поступово і вони 

можуть бути отримані тільки через особистий аналіз даного ринку, часто це довготривалі процеси з 

урахуванням власних помилок. Важливою особливістю спеціальних знань є те, що вони є основою для 

розуміння та посилення можливостей міжнародного розвитку підприємства.  

Автори даної моделі визначають різницю між загальними знаннями, які можуть бути використані та 

повторені на багатьох зовнішніх ринках, незалежно від їх географічного розташування, та спеціальними знаннями, 

які надають інформацію про певний ринок і тому не можуть бути використані для інших закордонних ринків.  

Вибір країни, до якої компанія буде експортувати свою продукцію або в якій вона буде здійснювати 

виробничу діяльність, вимагає як загальних, так і  спеціальних знань. Хоча загальні знання можуть бути 

перенесені з однієї країни в іншу, особливо коли вони не розділяються великою "психологічною відстанню", 

спеціальні знання можна отримати лише завдяки досвіду, накопиченого на конкретному іноземному ринку. 

Існує прямий зв'язок між різними типами знань про іноземний ринок та ступенем інтеграції 

компанії до цього ринку. Чим більше знань, тим більший ступінь інтеграції підприємств на зовнішній ринок. 

Особливо це стосується спеціальних знань [16, с. 511]. 
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Участь компанії на міжнародному ринку є наслідком здатності компанії досягти та підтримувати 

вигідні позиції на національному ринку, здатності придбати та розвивати ресурси, необхідні для процесу 

інтернаціоналізації. Саме ресурси є джерелом конкурентних переваг на зовнішніх ринках. У цьому контексті 

модель підкреслює особливу важливість нематеріальних ресурсів при розробці міжнародної стратегії 

розвитку підприємства. Вихід на ринок зарубіжних країн залежить від розміру ресурсів, що знаходяться там, 

та способу їх використання, що в основному визначається типом зв'язків компанії з іноземним ринком.  

Розширення діяльності компанії на зовнішній ринок супроводжується різними ризиками. В 

упсальській моделі інтернаціоналізації представлено поступове та послідовне використання ресурсів як 

спосіб мінімізувати потенційні ризики. Чотири елементи, які складають модель інтернаціоналізації Упсала, 

позитивно співвіднесені один з одним. Хоча автори прямо не вказують, який з цих елементів є найбільш 

важливим, або який з них ініціює процес виведення компаній на зовнішній ринок, але можна побудувати 

ланцюжок взаємин між цими елементами. Першою ланкою в цьому ланцюзі буде поточна діяльність 

компанії; другою – її входження на зовнішній ринок; наступна третя – придбання та розвиток знань ринку; і 

остання – рішення про збільшення участі компанії на зовнішньому ринку.  

Представлена модель послідовного та етапного розвитку підприємства на закордонних ринках  мало 

використовується при поясненні інтернаціоналізації міжнародних корпорацій. Однак для малих 

підприємств, які починають працювати за кордоном, ця модель діє. 

Висновки. Таким чином, трактування поняття „інтернаціоналізація компанії” й опис процесу 

інтернаціоналізації у працях різних науковців засвідчує багатоаспектність, розвиток й ускладнення цього 

явища в сучасному світі. Узагальнення теоретичних підходів основних теорій дослідження процесу 

інтернаціоналізації, які намагаються пояснити його механізм і динаміку, дає змогу розуміти перебіг та 

оцінити перспективи інтернаціоналізації вітчизняних підприємств. Спостерігаючи процес 

інтернаціоналізації українських компаній, можна сказати, що більшість з них почали свою діяльність на 

зовнішніх ринках при експорті, спочатку непрямому, а потім прямому, поступово переходячи в наступну 

фазу взаємодії з зовнішнім ринком. Більшість українських компаній зупиняються на першому етапі 

інтернаціоналізації (експорту), і лише деякі з них мають достатні ресурси для здійснення прямих іноземних 

інвестицій. Однак можна припустити, що, оскільки їхні знання про зовнішні ринки зростають і стратегічні 

ресурси збільшуються, ступінь інтернаціоналізації їх ділової активності буде зростати. Також можна 

передбачити, що можливості інтернаціоналізації будуть з'являються на міжнародних ринках для тих 

вітчизняних компаній, які будуть мати конкурентний ресурс, не зайняту нішу ринку, будуть поступово 

будувати свою власну мережу, або ж для тих, які пропонують інноваційні, високо спеціалізовані продукти 

для компаній, які вже працюють в мережевій структурі.  

Перспективою подальших досліджень є побудова комплексної моделі інтернаціоналізації 

підприємства. 

 

Література 
1. Hirsch S. The Product Cycle Model of International Trade – a Multi-country cross-section analysis.  1975. Vol. 37.х N4. 

November. Pp. 305-317. 
2. Vernon, R. The product cycle in a new international environment. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 1979.л Vol. 41, N 

4.л P. 255-267. 

3. Johanson J., Vahlne J. E. The Uppsala internationalization process model revisited: from liability of foreignness to liability of 
outsidership. URL: http://link.springer.com/article/10.1057 %2Fjibs.2009.24.    

4. Pieray N. Company Internationalisation: Active and Reactive Exporting. European Journal of Marketing. 1981. Vol. 15. N3. Pp. 26-

40. 
5. Dunning J. H. The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions / .Journal of 

International Business Studies.1988. Vol. 19. Issue 1. Spring. P. 1–31.  

6. Dunning J. H. The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future.  International Journal of the 

Economics of Business. 2001. Vol. 8, № 2. Р. 173–190. 

7. Misala J. Zarys teoretycznych podstaw rozwoju długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym ze 

szczególny muwzględnieniem ich istoty, czynników determinujących i ich analizy. Nr 309. Warszawa. 2012. URL: 
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/struktura/IGS-KGS/publikacje/Documents/Misala_309.pdf  

8. Портер М. Международная конкуренция .Москва: Междунар. отношения, 1993. 896 с. 

9. R. Luostarinen H. Hellman  The Internationalization Processes and Strategies of Finnish Family Firms (CIBR Working papers; no. 
Y-1) URL: https://research.aalto.fi/en/publications/the-internationalization-processes-and-strategies-of-finnish-family-firms(9f35c9fc-6840-4a58-

b74f-c04c4bee9371).html 

10. Fonfara K., Gorynia M. Najlepszy E., Schroeder J. Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym / pod. red. nauk. 
M. Gorynia. Poznan: Wydawnictwo Academii Economicznej, 2000. 234 s.  

11. Ільчук П. Г. Переваги інтернаціоналізації підприємств. Інноваційна економіка. 2014. № 4. С. 128–134. 

12. Жовнірчик Я. Ф. Процеси інтернаціоналізації та глобалізації на сучасному етапі розвитку та посилення взаємозалежності 
національних економік. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=388  

13. Переверзєв Є. В. Інтернаціоналізація бізнесу в західних економічних концепціях. Науковий вісник Полтавського 

університету економіки і торгівлі. № 6 (51), ч. 1. 2011. С.153-158. 
14. Мамонтенко Н.С., Бабенко К. В. Виклики інтернаціоналізації підприємства: від прийняття рішення до розробки стратегії. 

Причорноморські економічні студії. 2016. № 11. С. 154–156. 

15. Кириченко О. А. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi: Пiдручник. 2 ге вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008. 

386 с.  

16. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Сіваченко І.Ю., Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге 

вид., перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.  

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/struktura/IGS-KGS/publikacje/Documents/Misala_309.pdf
https://research.aalto.fi/en/publications/the-internationalization-processes-and-strategies-of-finnish-family-firms(9f35c9fc-6840-4a58-b74f-c04c4bee9371).html
https://research.aalto.fi/en/publications/the-internationalization-processes-and-strategies-of-finnish-family-firms(9f35c9fc-6840-4a58-b74f-c04c4bee9371).html


Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 48 

References 
1. Hirsch S. The Product Cycle Model of International Trade – a Multi-country cross-section analysis.  1975. Vol. 37.h N4. 

November. Pp. 305-317. 
2. Vernon, R. The product cycle in a new international environment. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 1979.l Vol. 41, N 

4.l P. 255-267. 

3. Johanson J., Vahlne J. E. The Uppsala internationalization process model revisited: from liability of foreignness to liability of 
outsidership. URL: http://link.springer.com/article/10.1057 %2Fjibs.2009.24.    

4. Pieray N. Company Internationalisation: Active and Reactive Exporting. European Journal of Marketing. 1981. Vol. 15. N3. Pp. 26-

40. 
5. Dunning J. H. The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions / .Journal of 

International Business Studies.1988. Vol. 19. Issue 1. Spring. P. 1–31.  

6. Dunning J. H. The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future.  International Journal of the 
Economics of Business. 2001. Vol. 8, № 2. R. 173–190. 

7. Misala J. Zarys teoretycznych podstaw rozwoju dlugookresowych przewag konkurencyjnych w handlu miedzynarodowym ze 

szczegolny muwzglednieniem ich istoty, czynnikow determinujacych i ich analizy. Nr 309. Warszawa. 2012. URL: 
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/struktura/IGS-KGS/publikacje/Documents/Misala_309.pdf  

8. Porter M. Mezhdunarodnaya konkurenciya .Moskva: Mezhdunar. otnosheniya, 1993. 896 s. 

9. R. Luostarinen H. Hellman  The Internationalization Processes and Strategies of Finnish Family Firms (CIBR Working papers; no. 
Y-1) URL: https://research.aalto.fi/en/publications/the-internationalization-processes-and-strategies-of-finnish-family-firms(9f35c9fc-6840-4a58-

b74f-c04c4bee9371).html 

10. Fonfara K., Gorynia M. Najlepszy E., Schroeder J. Strategie przedsiebiorstw w biznesie miedzynarodowym / pod. red. nauk. M. 
Gorynia. Poznan: Wydawnictwo Academii Economicznej, 2000. 234 s.  

11. Ilchuk P. G. Perevagi internacionalizaciyi pidpriyemstv. Innovacijna ekonomika. 2014. № 4. S. 128–134. 

12. Zhovnirchik Ya. F. Procesi internacionalizaciyi ta globalizaciyi na suchasnomu etapi rozvitku ta posilennya vzayemozalezhnosti 
nacionalnih ekonomik. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvitok. 2012. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=388  

13. Pereverzyev Ye. V. Internacionalizaciya biznesu v zahidnih ekonomichnih koncepciyah. Naukovij visnik Poltavskogo universitetu 

ekonomiki i torgivli. № 6 (51), ch. 1. 2011. S.153-158. 
14. Mamontenko N.S., Babenko K. V. Vikliki internacionalizaciyi pidpriyemstva: vid prijnyattya rishennya do rozrobki strategiyi. 

Prichornomorski ekonomichni studiyi. 2016. № 11. S. 154–156. 

15. Kirichenko O. A. Menedzhment zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti: Pidruchnik. 2 ge vid., pererob. i dop. Kiyiv: Znannya, 2008. 
386 s.  

16. Kozak Yu.G., Logvinova N.S., Sivachenko I.Yu., Zovnishnoekonomichna diyalnist pidpriyemstv: Navchalnij posibnik; 2-ge vid., 

pererob. ta dop. Kiyiv: Centr navchalnoyi literaturi, 2006. 792 s. 

 

Рецензія/Peer review : 02.07.2019  Надрукована/Printed : 04.09.2019 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 49 

УДК  331.108: 005.552:621 
DOI: 10.31891/2307-5740-2019-272-4-2-49-52 

НИЖНИК В. М. 
Хмельницький національний університет 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
У статті визначено сутність теоретичних аспектів стратегічного управління підприємством. Доведено необхідність 

проведення на підприємстві моніторингу показників його діяльності у загальній структурі системи стратегічного управління. 
Визначено основні принципи побудови системи моніторингу показників діяльності підприємства. Окреслено напрями 
проведення моніторингу показників діяльності підприємства в системі його стратегічного управління. 

Ключові слова: стратегічне управління, стратегія, моніторинг, господарська діяльність, підприємство. 
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STRATEGIC MANAGEMENT ON THE BASIS OF MONITORING THE 

PERFORMANCE OF ENTERPRISES 
 
In the current conditions of intensification of globalization processes, strategic management of the enterprise is the basis 

for increasing the competitiveness of its products, ensuring sustainable functioning and development. However, the inclusion in the 
structure of the system of strategic management of the enterprise only subsystems of evaluation, implementation, development 
and control over the implementation of enterprise strategies will be incomplete without systematic analysis of the dynamics of 
indicators, which decisively influence the formation of the level of competitiveness of the enterprise. In order for the enterprise not 
only to be competitive, but also to have the ability to maintain the necessary level of competitive advantages in the future, in order 
to carry out efficient economic activity both in the domestic and foreign markets, it is necessary to constantly obtain information on 
the current state of its activity. Ensuring such conditions at the enterprise will allow to make managerial decisions for successful 
functioning of the enterprises, to develop ways and measures to support the achieved level of its development. 

The essence of theoretical aspects of strategic enterprise management is defined in the article. It is established that 
continuous analysis of the situation, processing a large amount of information about the level of business activity of the enterprise 
requires the introduction of mandatory systematic analysis of innovation, investment, production, marketing, sales and economic 
and operational components for making management decisions. It is proved that these circumstances can be implemented in the 
form of a system for monitoring the performance of the enterprise and its constant monitoring, implementation and promotion. It is 
proved that the monitoring of the performance of the enterprise should be understood as continuous monitoring of individual 
processes of its functioning. The system of monitoring the performance of the enterprise should include as a set of components, 
designed to ensure the process of continuous analysis of the dynamics of certain indicators of the level of its business activity, 
forecast possible changes, control their dynamics and justify the possible ways to improve the achieved indicators. The directions of 
monitoring of indicators of activity of the enterprise in the system of its strategic management are outlined. 

Keywords: strategic management, strategy, monitoring, economic activity, enterprise. 

 

Постановка проблеми. За сучасних умов інтенсифікації глобалізаційних процесів стратегічне 

управління підприємством є основою для підвищення конкурентоспроможності його продукції, 

забезпечення сталого функціонування та розвитку. Разом з тим, включення до структури системи 

стратегічного управління підприємством лише підсистеми оцінки, реалізації, розробки та контролю за 

виконанням стратегій підприємств буде неповним без здійснення систематичного аналізу динаміки 

показників, які визначальним чином впливають на формування рівня конкурентоспроможності 

підприємства. 

Для того, щоб підприємство могло бути не лише конкурентоспроможним, але і володіти здатністю 

підтримувати необхідний рівень конкурентних переваг у майбутньому, для здійснення ефективної 

господарської діяльності як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках, необхідно постійно отримувати дані 

про поточний стан його діяльності. Забезпечення таких умов на підприємстві дозволить приймати 

управлінські рішення для  успішного функціонування підприємств, розробляти шляхи і заходи для 

підтримки досягнутого рівня його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд теоретико-методологічних та методичних засад 

забезпечення стратегічного управління на основі моніторингу показників діяльності підприємств свідчить, 

що в науковому середовищі ці питання досліджуються досить широко. Зокрема, вагомий внесок у 

дослідження питань розвитку стратегічного управління на основі моніторингу показників діяльності 

підприємств здійснили Булєєв І.П., Вергал К. Ю., Данилюк В. О., Калініченко Л. Л., Мельнікова М.В., 

Пилипенко А. А.,  Прокопенко М.Д., Трухан О. Л. та багато інших. У роботах цих авторів розкрито 

проблематику обґрунтування основних аспектів забезпечення стратегічного управління підприємствами на 

основі моніторингу показників їх діяльності. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Незважаючи на вагомий внесок вчених 

щодо дослідження і розробленості окресленої проблематики, все ж не до кінця вирішеними є питання щодо 
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дослідження стратегічного управління підприємствами на основі моніторингу показників їх діяльності. 

Врахування сучасних напрямів розробки моніторингу показників діяльності підприємства в системі його 

стратегічного управління, розширення окремих аспектів застосування цих показників, зумовили 

актуальність та практичну значущість теми даної роботи. 

Формування цілей статті. Метою дослідження є обґрунтування основних аспектів стратегічного 

управління на основі моніторингу показників діяльності підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Тeрмiн «стрaтeгiчнe  упрaвлiння пiдприємствoм» 

впeршe виниклo в 70-х рр. ХХ ст., щo булo oбумoвлeнo знaчним прискoрeнням тeмпiв суспiльнoгo тa 

eкoнoмiчнoгo рoзвитку i нaукoвo-тeхнiчнoгo прoгрeсу. В умoвaх стрiмкoї змiни зoвнiшньoгo сeрeдoвищa 

нeoбхiднiсть oпeрaтивнoгo рeaгувaння нa тaкi змiни i вирoблeння вiдпoвiдних мoдeлeй рoзвитку з 

урaхувaнням прoгнoзoвaних змiн викликана виживaнням тa успiшним функцioнувaнням пiдприємствa. 

Стрaтeгiчнe упрaвлiння пiдприємствoм, якe бaзується нa людськoму пoтeнцiaлi як oснoвi 

упрaвлiння пiдприємствoм, гнучкo рeaгує нa виклик iз бoку зoвнiшньoгo середовища,  призвoдить  до 

свoєчaсних  змiн  в  oргaнiзaцiї,  щo  дoзвoляють  дoбивaтися кoнкурeнтних пeрeвaг, oрiєнтуючись у свoїй 

дiяльнoстi нa пoтрeбi пoкупцiв, щo в сукупнoстi  дaє  змoгу  пiдприємству  виживaти  в  дoвгoстрoкoвiй  

пeрспeктивi, дoсягaючи при цьoму свoїх цiлeй [1, с. 105]. 

Стратегічне управління як діяльність включає визначення цілей використання ресурсів і капіталу, 

методів фінансування, часових характеристик, важелів і методів управління рухом ресурсів та капіталу, 

визначення «стратегічного набору» (як структури специфічних фінансових стратегій), а також планування 

діяльності підприємства. Стратегічне управління підприємством розробляється для динамічної системи, що 

постійно змінюється, а тому потрібно відслідковувати рух усіх процесів, які відбувається на підприємстві. 

Стратегічне управління підприємством визначає найбільш оптимальну спрямованість його діяльності, 

націлює на економію всіх видів витрат, на мобілізацію капіталу для підтримки виробничих, дослідницьких, 

маркетингових та інших стратегій, на максимальне підвищення вартості підприємства. 

Розробка та вибір оптимального варіанта стратегічного управління підприємством є основою для 

забезпечення його життєздатності у довгостроковій перспективі. Найважливішою її частиною є прийняття 

рішення про доцільну для підприємства структуру ресурсів і капіталу. Таким чином, лише ефективне 

використання ресурсів та організація функціональної складової дозволить підприємствам підвищувати 

власний потенціал, бути стійким до впливу зовнішніх і внутрішніх факторів [2]. 

Разом з тим, стратегічне управління підприємством передбачає створення дієвої системи 

моніторингу показників його діяльності для формування достатнього рівня конкурентного потенціалу і 

можливостей його реалізації. Постійне проведення аналізу ситуації, обробка великого обсягу інформації про 

рівень господарської діяльності підприємства потребує запровадження обов’язкового системного аналізу 

інноваційно-інвестиційної, виробничої, маркетингово-збутової та господарсько-експлуатаційної складових 

для прийняття управлінських рішень. Ці обставини можуть бути реалізовані у вигляді системи моніторингу 

показників діяльності підприємства та постійного його контролю, реалізації та підвищення. 

Отже, необхідним є проведення на підприємстві моніторингу показників його діяльності у загальній 

структурі системи стратегічного управління. Моніторинг показників діяльності підприємства сприятиме 

досягненню нормативних, еталонних показників у перспективі, активному протистоянню впливу зовнішніх 

та внутрішніх чинників, оперативному управлінню процесами аналізу, формування та підвищення рівня 

конкурентоспроможності  будь-якого підприємства [3; 4]. 

Загалом під моніторингом показників діяльності підприємства слід розуміти постійне стеження за 

окремими процесами його функціонування. Система моніторингу показників діяльності підприємства має 

включати як сукупність складових, призначених для забезпечення процесу постійного аналізу динаміки 

визначених підприємством показників рівня його господарської діяльності, прогнозування можливих змін, 

контроль їх динаміки та обґрунтування можливих шляхів підвищення досягнутих показників. 

Система моніторингу показників діяльності підприємства в системі стратегічного управління має 

бути спрямована на забезпечення як стратегічних цілей управління, так і прогнозних значень характеристик 

діяльності підприємства. Виходячи з основних завдань системи моніторингу показників діяльності 

підприємства, слід визначити головні складові вирішення проблем, до яких відносять: визначення основних 

показників забезпечення діяльності підприємства;  періодичний аналіз рівня даних показників та їх 

динаміки; прогнозування можливих змін кожного з обраних показників в результаті дії внутрішніх та 

зовнішніх, прямих і непрямих чинників; контроль динаміки обраних показників; знаходження напрямів і 

визначення заходів, які потребують запровадження для забезпечення підтримки на високому рівні 

діяльності підприємства [5]. 

Виходячи з основних завдань, які покликаний вирішити моніторинг показників діяльності 

підприємства, він має включати підсистему постійного збору і опрацювання оперативної інформації щодо 

фактичної динаміки критеріїв забезпечення діяльності підприємства, рівня впливу чинників на показники 

його діяльності, а також його можливої зміни від наявних і потенційних змін у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі діяльності промислового підприємства. Серед принципів побудови системи 

моніторингу показників діяльності підприємства, доцільно виділити наступні: чіткої цільової орієнтації 
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системи – її зв’язок із завданням системи оцінки та підвищення ефективності діяльності підприємства; 

логічності і обґрунтованості прийомів і механізмів, що використовуються; комплексності системи, тобто 

охоплення максимально широкого діапазону показників у розрізі інноваційно-інвестиційної, виробничої, 

маркетингово-збутової та господарсько-експлуатаційної складових стратегічного управління 

підприємством; адаптивності і гнучкості, що припускають постійне налаштовування як усієї системи 

моніторингу, так і її окремих елементів на умови зовнішнього та внутрішнього середовища,  з метою 

підтримки максимальної ефективності; результативності системи, яка спрямована в кінцевому підсумку на 

позитивний результат – підвищення ефективності стратегічного управління підприємством [6]. 

Система моніторингу показників діяльності підприємства у загальній структурі системи стратегічного 

управління підприємством має постійно функціонувати для можливостей реалізації цілей, які переслідуються 

моніторингом. Постійність стеження за реалізацією поставлених завдань дозволить підвищити якість системи 

стратегічного управління підприємством в цілому. Важливою якісною властивістю системи моніторингу 

показників діяльності підприємства має бути її об’єктивність. Ця система моніторингу має бути об’єктивною і 

мінімально сприйнятливою до впливу суб’єктивних оцінок на результати моніторингу, результати прогнозів 

динаміки того чи іншого показника забезпечення стратегічного управління. 

Отримання максимальної об’єктивності даних моніторингу показників діяльності підприємства 

можливе лише тоді, коли на підприємстві буде чітко визначена система показників для проведення 

аналітичної роботи, а також їх інформаційне поле, в якому отримана інформація може вважатися 

достовірною чи максимально об’єктивною для потреб підсистеми моніторингу. У процесі підготовки масиву 

даних та вибору їх інформаційного поля слід визначити напрями та взаємозв’язок інформаційних потоків 

для того, щоб інформація, що в результаті надходитиме до суб’єктів підсистеми моніторингу показників 

діяльності підприємства, була об’єктивною, точною та оперативною. 

Моніторинг показників діяльності підприємства має здійснюватися на основі постійного оновлення 

та накопичення даних. Інформаційна база для здійснення постійного моніторингу змін стану діяльності  

підприємства буде недостатньою, оскільки основним джерелом даних для аналізу може бути фактично лише 

квартальна та річна звітність. Отже, на підприємстві слід здійснювати аналіз впливу тих чи інших змін 

показників діяльності підприємства на її рівень як по відношенню до незмінних показників діяльності, так і 

до рівня їх прогнозованого стану підприємства [7]. 

Таким чином, дотримання приведених вище напрямів проведення моніторингу показників 

діяльності підприємства дасть змогу здійснювати: оперативне спостереження за змінами показників, що 

формують складові інноваційно-інвестиційної, виробничої, маркетингово-збутової та господарсько-

експлуатаційної діяльності підприємства; точне і достовірне прогнозування динаміки показників, які 

забезпечують необхідний стан діяльності підприємства; врахування впливу зовнішніх та внутрішніх 

факторів на рівень діяльності підприємства; розробку відповідних заходів, спрямованих на утримання або 

підвищення рівня стратегічного управління підприємством; забезпечення достатнього рівня стратегічного 

управління підприємством на перспективу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. За результатами досліджень можна прийти 

висновку, що досягнення ефективного стратегічного управління підприємством  в цілому є можливим лише 

за допомогою впровадження дієвого моніторингу показників його діяльності, який дозволяє підвищувати 

конкурентоспроможність підприємства та досягати його фінансової стабільності на основі своєчасного 

реагування на існуючі відхилення. Таким чином, невід’ємною частиною управлінського процесу є система 

моніторингу, функціональна важливість якого полягає в забезпеченні зворотного зв’язку між суб’єктом та 

об’єктом управління: можливості виявлення потреб об’єкта, оцінки ефективності і результативності обраних 

методів та інструментів впливу на нього з боку суб’єкта управління. У зв’язку із цим, подальших досліджень 

вимагає розробка механізму стратегічного управління підприємством на основі моніторингу показників 

його діяльності з оцінюванням ефективності прийнятих управлінських рішень на підприємствах. 
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РОЗРИВИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ 
 
У статті проаналізовано та систематизовано науково-методичні підходи до трактування сутності поняття «розриви 

енергоефективності». Визначено, що традиційно вчені визначають розриви енергоефективності як різницю між наявним та 
енергетичним потенціалом національної економіки.  

Автором систематизовано передумови виникнення розривів енергоефективності в національній економіці. У статті 
проаналізовано досвід країн ЄС щодо дієвих інструментів мінімізації розривів енергоефективності у національній економіці. 
Визначено, що одним із дієвих інструментів є поширення альтернативних джерел енергії та залучення зелених інвестицій. 
При цьому необхідним є постійний моніторинг та контроль за життєвим циклом зелених інвестицій, що спрямовуються на 
енергоефективні проекти.  

Ключові слова: зелені проекти, інвестиції, альтернативні джерела енергії, природні ресурси, енергетичний 
потенціал.  
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ENERGY EFFICIENCY GAP IN THE NATIONAL ECONOMY: PRECONDITIONS 

AND WAYS TO MINIMIZE 
 

The existing tendencies of exacerbation of global environmental problems and increasing competition in the world market 
require the appropriate reaction from the countries and changing the paradigm of national economy management. At the same 
time, reducing the country's energy dependence is a key aspect of ensuring its energy security. The scientific community has 
determined that the achievement of the above goals will not only increase the competitiveness of the national economy, but will 
also create the preconditions for achieving the indicative goals of sustainable development. 

The paper deals with the analysis of the main approaches to define the energy efficiency gap. The author highlighted that 
traditionally the scientists defined the energy efficiency gap as the difference between potential and current energy capacity of the 
national economy. The author systematized the preconditions of energy efficiency gap in the national economy. The author 
analysed the energy capacity of the national economy and main dimensions which have the significant impact on the energy 
efficiency gap in the national economy.  

In the paper, the EU experience to minimise the energy efficiency gap in the national economy was analysed. Considering 
the results of analysis, the author identified the extending of alternative energy and attracting of green investment as the effective 
instrument to minimise of energy efficiency gap in the national economy. At the same time, the control and monitoring of green 
investment should be realised as the main requirements. Besides, the control and monitoring should be realised through the whole 
life circle of green investment.  

Keywords: green project; investment; alternative energy; nature recourses; energy capacity.  

 

Вступ. Наявні тенденції загострення світових екологічних проблем та посилення конкуренції на 

світовому ринку вимагає відповідної реакції з боку країн та зміни парадигми управління національної 

економікою. При цьому зниження рівня енергозалежності країни є ключовим аспектом забезпечення її 

енергетичної безпеки. Науковою спільнотою визначено, що досягнення вищезазначених цілей забезпечить 

не лише зростання конкурентоспроможності національної економіки, але й сформує передумови до 

досягнення індикативних цілей сталого розвитку.  

Слід відмітити, що 30 вересня 2019 року було підписано Указ Президента України №722/2019 «Про 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», що корелює з зазначеними цілями Генеральної 

Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 «Глобальні цілі сталого розвитку 

до 2030» [1]. У рамках зазначених документів сьома ціль передбачає забезпечення доступу до недорогих, 

надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх, що у свою чергу забезпечує зниження розривів 

енергоефективності та підвищення енергетичної безпеки країни.  

Аналіз останніх досліджень. Вчені Яффе А. Б. та Ставінс Р. Н.у статті [2] визначають, що розрив 

енергоефективності – це різниця між фактичним та оптимальним споживанням енергії в країні. При цьому 

науковці у свої статті виокремлюють п’ять основних детермінант, що визначають оптимальний рівень 

споживання, а саме: економічний потенціал, технологічний технологів, потенціал розвитку, соціальний потенціал 

та наявний соціальний капітал. Вчені Хант А. та Грінстоун М. визначають, що розриви енергоефективності – це 

результат неефективності використання інвестиційних ресурсів [3]. При цьому вітчизняними вченими у роботах 

[4–6] зазначено, що зелені інвестиції, що спрямовуються на енергоефективні проекти призводять до мінімізації 

розривів енергоефективності та підвищення енергетичної безпеки країни.  

Вчені Баклунд С., Толландер П., Палм Дж. та Оттоссон М. визначають розрив енергоефективності 

як невідповідність між оптимальною та наявною імплементацією енергоефективних технологій [7].  



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 54 

Американські вчені Герарден Т. Д., Ньюелл Р. Г. та Ставінс Р. Н. визначають, що на розриви 

енергоефективності впливають три головні групи факторів, а саме: ринкові збої, поведінкові фактори та та 

похибки вимірювання [8]. 

Редді Б. визначає розриви енергоефективності як різницю між потенціальними та фактичними 

обсягами споживанням енергії генерованої альтернативними джерелами енергії [9]. 

Групою вчених у роботах [10–12] розриви енергоефективності аналізуються як ключовий аспект 

досягнення макроекономічної стабільності національної економіки та зростання її конкурентоспроможності. 

При цьому у роботах [13–16] зелені інвестиції, що спрямовані на реалізацію енергоефективних проектів 

сприяють зниженню розривів енергоефективності та підвищенню рівня бренду країни.  

Окрім цього низка вчених [17–21] розглядаючи розриви енергоефективності як на рівні 

підприємства так і на рівні країни, визначають, що грінвошинг стримує залучення зелених інвестицій на 

розвиток енергоефективних проектів, а отже провокує зростання розривів енергоефективності.  

Результати дослідження свідчать, що вченими так і не прийнято загальноприйнятного підходу до 

визначення сутності дефініції «розриви енергоефективності», що провокує відсутності усталених факторів, 

що провокують їх появу, а отже й механізмів їх мінімізації. Метою статті є аналіз вітчизняних передумов 

виникнення розривів енергоефективності в національній економіці.  

Результати дослідження. Результати аналізу енергетичного балансу національної економіки 

свідчить, що структура виробництва електроенергії у 2018 році кардинально не змінилась порівняно з 2010 

роком. Однак, при цьому загальний обсяг виробленої електроенергії у 2018 році знизився майже на 23% 

порівняно з 2010 роком (таблиця 1). Слід відмітити, що частково дане зниження обумовлено зміною систему 

обліку (виключення з обліку тимчасово окуповані території України).  

Однак, у 2014 році дане зниження становило 2,27% а 2015 році дане зниження склало 21,72%. 

Порівнюючи з попередніми роками, то у 2018 році порівняно з 2017 роком відбулось не значне підвищення 

на 2,63%. У період з 2010 по 2014 роки найбільша питома вага у енергетичному балансі національної 

економіки припадала на вугілля та торф, а також природний газ та атомну енергію. 

Таблиця 1 

Динаміка виробництва електроенергії в Україні за період 2010-2018 роки 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво електроенергії, 
млн т. н. е. 

78,7 85,5 85,2 85,9 76,9 61,6 66,3 58,9 60,4 

Темп приросту порівнянні з: 
- 2010 роком, % 

- 8,60 8,30 9,15 -2,27 -21,72 -15,74 -25,22 -23,25 

- попереднім роком, % - 8,60 -0,28 0,78 -10,46 -19,91 7,64 -11,25 2,63 

Джерело: побудовано автором на основі даних [22] 
 

При цьому питома вага генерації енергії з альтернативних джерел у загальному енергетичному 

балансі є незначною та коливається від 5% до 8%. Так, у порівнянні з 2010 роком питома вага 

альтернативних джерел енергії зросла з 3,29% до 7,98% у 2018 році. На рисунку 1 подано структуру 

виробництва електроенергії у загальному енергетичному балансі України.  

 
Рис. 1. Структура виробництва електроенергії у загальному енергетичному балансі України 

Джерело: побудовано автором на основі даних [22] 

 

Найбільша питома вага припадає на виробництво енергії з біопалива та відходів. Узагальнені 

результати щодо структури виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії за 2010-2018 роки 

представлено у таблиці 2.  
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Слід відмітити, що прийняті цілі сталого розвитку 2030 передбачають генерацію електроенергії з 

альтернативних джерел енергії у загальному енергоспоживанні на рівні 17%. Окрім цього у операційні цілі 

передбачають зниження енергетичної залежності країни від інших країні щонайменше на 30%.  

Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність» [23] питома вага відновлювальних джерел енергії повинна зрости до 25%.  

 

Таблиця 2 

Питома вага виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії в Україні за 2010-2018 роки 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Гідроелектроенергія, тис. т. 
н. е. 1131 941 901 1187 729 464 660 769 897 

Вітрова, сонячна, енергія, 
тис. т. н. е. 

4 10 53 104 134 134 124 149 197 

Біопаливо та відходи, тис. т. 
н. е. 1458 1580 1565 1923 2399 2606 3348 3575 3726 

Питома вага альтернативних джерел енергії у загальному енергетичному балансі, % 

Всі види альтернативних 
джерел 3,29 2,96 2,95 3,74 4,24 5,20 6,23 7,63 7,98 

Гідроелектроенергія 1,44 1,10 1,06 1,38 0,95 0,75 1,00 1,31 1,48 

Вітрова, сонячна, енергія 
0,01 0,01 0,06 0,12 0,17 0,22 0,19 0,25 0,33 

Біопаливо та відходи 1,85 1,85 1,84 2,24 3,12 4,23 5,05 6,07 6,17 
Джерело: побудовано автором на основі даних [22] 

 

До 2035 року заплановане поступове зростання питомої ваги сонячної та вітрової енергії з 0,1% до 

1,2% у 2020 року, 2,4% у 2025 році, 5,5% у 2030 р. та 10,4% у 2035 р. При цьому слід відмітити, що у 2018 

році даний відсоток становить 0,33%, що на 2,07% нижче від запланованого на 2020 рік.  

 

 
Рис. 2. Структура виробництва електроенергії у загальному енергетичному балансі України 

Джерело: побудовано автором на основі даних [23] 

 

Вітчизняними та закордонними експертами  доведено, що Україна як аграрна країна має потужний 

потенціал у нарощуванні виробництва електроенергії з біопалива та відходів, що підтверджується 

встановленим індикативним відсоток на рівні 11,5% для біопалива та відходів у 2035 році встановлено. При 

цьому станом на 2018 рік даний відсоток становить 6,17%, що на 1,27% вище від запланованого значення на 

2020 рік.  

Отримані дані щодо структури енергетичного балансу та питомої ваги альтернативних джерел 

енергії свідчить про не раціональне використання енергетичного потенціалу національної економіки. У 

першу чергу, це пов’язано з наявними економічними та політичними конфліктами в країні. Так, 

макроекономічна нестабільність національної економіки провокує спрямовування бюджетних коштів на 

першочергові заходи по її відновленню. Окрім цього, відсутність практики впровадження енергоефективних 

технологій вітчизняним бізнес-сектором із-за нестачі фінансових ресурсів також виступає стримуючими 

фактором розвитку альтернативних джерел енергії. У даному контексті доцільності набуває пошук та 

залучення додаткових фінансових ресурсів на розбудову інфраструктури виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії. Окрім цього, необхідним є розроблення та впровадження дієвих державних 

механізмів стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії. Слід відмітити, що наявні бар’єри у 

розвитку альтернативних джерел енергії призводить до зростання розривів енергоефективності у 

національній економіці.  
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На основі результатів дослідження систематизовано основні передумови розвитку альтернативних 

джерел енергії, що сформують передумови мінімізації розривів енергоефективності в національній 

економіці, а саме:  

1. Високий рівень енергозалежності національної економіки від імпортованих традиційних 

енергоресурсів.  

2. Висока енергоємність ВВП, що обумовлено низьким рівнем енергоефективності обладнання та 

технологій.  

3. Залежність від світових цін на енергоносії.  

4. Світова тенденція виснаження енергоресурсів.  

5. Наявний невикористаний вітчизняний потенціал альтернативних джерел енергії.  

6. Аграрний потенціал країни для розвитку виробництва електроенергії з біопалива та відходів.  

7. Високий рівень еколого-економічних збитків від виробництва енергії на теплоелектростанціях.  

8. Високий ризик виробництва електроенергії атомними електростанціями (негативні наслідки 

Чорнобильської катастрофи мають свої прояви вже протягом 30 років).  

9. Євроінтеграційні зобов’язання України щодо питомої ваги альтернативних джерел енергії у 

загальному енергоспоживанні.  

Відповідно до розрахунків експертів у документі «REmap 2030 Перспективи розвитку 

відновлювальної̈ енергетики в Україні» визначено, що необхідним є залучення інвестицій у відновлювальну 

енергетику до 2030 року у розмірі 5,0 млрд. дол. на рік. При цьому визначено, що державних дотацій 

потребують сонячна теплова енергетика для теплопостачання, сонячні фотоелектричні станції, вітрові 

електростанції наземного базування та установки генерації теплової енергії на біомасі [24]. З іншої точки 

зору експерти визначають, що скорочення використання викопного палива дозволить знизити обсяги витрат 

на споживання енергії на 4,7 млрд. дол. на рік. При цьому 2,9 млрд. дол. (60%) економії забезпечуватиметься 

скороченням обсягів імпорту природного газу.  

Слід відмітити, що враховуючі Євроінтеграційні процеси відповідні механізми передбачено 

Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність» [23], а саме: 

1. Впровадження основних завдань Третього енергетичного пакета, директив і регламентів ЄС 

відповідно до зобов’язань України в рамках Договору про приєднання до Енергетичного Співтовариства. 

2. Виконання заходів щодо створення єдиного енергетичного ринку з ЄС з інтеграцією 

електроенергетичного комплексу України до електроенергетичного комплексу ЄС   

3. Розбудова відповідної інфраструктури в для розвитку вітрової та сонячної відновної енергетики.  

4. Формування дієвої системи ринкового ціноутворення на електроенергію.  

5. Введення в дію системи маркування енергоефективних приладів та устаткування.  

6. Введення в дію норм та вимог щодо енергоспоживання обладнанням та технологіями, а також їх 

екологічних параметрів.   

7. Формування системи фінансової підтримки для поширення альтернативних джерел енергії серед 

домашніх господарств із залученням міжнародних інвестиційних ресурсів [0].  

Одним із інструментів мінімізації розривів енергоефективності є залучення зелених інвестицій. При 

цьому наявний високий рівень корупції в країні, нестабільність національної економіки та недосконалість 

нормативно-правової бази призводить до зростання недовіри з боку міжнародних стейкхолдерів зеленого 

інвестування. Результати аналізу досвіду країн ЄС свідчить, що у даному випадку доцільним є закріплення 

на державному рівні норми обов’язкового розкриття інформації щодо руху зелених інвестицій у розрізі всіх 

етапів їх життєвого циклу. Як правило, дані звіти повинні бути оприлюднені на офіційних джерелах 

компаній, що залучають інвестиції на реалізацію зелених проектів. Виконання даної норми забезпечить 

підвищення транспарентності діяльності компаній щодо реалізації зелених проектів, що сформує 

передумови для зростання рівня довіри з боку стейкхолдерів зеленого інвестування.  

Висновки. Результати дослідження свідчать про не ефективне використання енергетичного 

потенціалу національної економіки, що підтверджується висновками міжнародних експертів. Це у свою 

чергу формує передумови для зростання розривів енергоефективності національної економіки. При цьому 

для мінімізації даних розривів доцільними є розвиток альтернативних джерел енергії та залучення зелених 

інвестицій на розбудову відповідної інфраструктури. Окрім цього, доцільним є формування відповідної 

нормативно-правової бази для формування єдиного з ЄС енергетичного ринку. Реалізація вищезазначених 

заходів потребує формування актуальної та своєчасної інформаційно-аналітичної бази щодо наявних 

енергетичних потужностей, руху інвестиційних ресурсів спрямованих на реалізацію енергоефективних 

проектів. Слід відмітити, що подальших досліджень потребують підходи до оцінювання розривів 

енергоефективності та сили впливу основних детермінант, що впливають на їх величину.   
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ОЦІНЮВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ 
 
У статті проведено аналіз підходів до визначення основних видів незалежності центрального банку та вибору 

індикаторів для її вимірювання. Визначено, що оцінювання незалежності центрального банку має зосереджуватися на 
одночасному врахування різних її аспектів та їх ролі у забезпеченні фінансової стабільності та досягнення інших цілей 
центрального банку. 
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ASSESSMENT OF CENTRAL BANK INDEPENDENCE 
 
The purpose of the article is to investigate different approaches to assessing central bank independence, identifying their 

strengths and weaknesses, as well as key aspects that should be considered when developing a universal valuation methodology. 
Conducted analysis confirmed a lack of a coherent approach to the definition of the essence of central bank 

independence and the identification of its types, as well as the list of indicators for its comprehensive and consistent assessment. 
Based on this, the development of an integrated index for assessing central bank independence becomes relevant, which will allow 
create an information base for conducting research in this field. Given the considerable amount of experience in assessing central 
bank independence and its relationship with economic development parameters and the achievement of monetary policy goals, the 
selection of indicators to measure central bank independence should be based on the conclusions on the importance of separate 
parameters to achieve the goals of developing the national economy and financial system. 
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Постановка проблеми. Зростання ризиків нестабільності глобальної та національних економік, 

розвиток процесів їх фінансіалізації, посилення руху капіталу та поява нових форм фінансової взаємодії 

обумовлює необхідність підвищення ефективності регуляторної політики у фінансовому секторі. 

Банкоцентричний характер вітчизняної економіки засвідчує пріоритетність стабільного розвитку банківського 

сектору для забезпечення інвестиційних процесів, стримування інфляційних тенденцій та покращення 

фінансового середовища функціонування реального сектору. Негативний досвід політичних та економічних криз 

засвідчує пріоритетність забезпечення незалежності центрального банку як головної передумови його ефективної 

діяльності в регулюванні банківської системи. Світовою практикою доведено, що незалежність центрального 

банку має тісний прямий зв'язок не лише з ціновою стабільністю, а й зі стабільністю фінансової системи в цілому, 

підвищуючи здатність держави протистояти кризовим процесам. У зв’язку з цим набуває актуальності розвиток 

підходів до оцінювання незалежності центрального банку, що є основою для пошуку шляхів забезпечення 

стабільності фінансової системи країни у довгостроковій перспективі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам оцінювання незалежності центрального 

банку присвячено праці таких зарубіжних науковців як А. Цукерман, С. Вебб, Б. Неяпті [2], Е. Боллс, Д. 

Ховат, А. Стенсбурі [1] та ін., результати досліджень яких доводять наявність значного зв’язку незалежності 

центрального банку, цінової стабільності та розвитку економіки. Питаннями забезпечення незалежності 

центрального банку займалися також такі вітчизняні науковці як О. Барановський [8], М. Коваленко [9], 

М. Пуховкіна [10] та ін., обґрунтовуючи важливість даного аспекту в забезпеченні ефективності грошово-

кредитної політики. 

Невирішені частини проблеми. На сучасному етапі розвитку існує досить значна кількість 

підходів до визначення сутності незалежності центрального банку, які визначають специфіку вибору 

індикаторів для її вимірювання, що обумовило наявність різних методик оцінювання незалежності 

центрального банку, які відрізняються як набором індикаторів, так і їх пріоритетністю. Це обумовлює 

значну залежність отриманих результатів дослідження від суб’єктивної позиції автора, а також призводить 

до відсутності єдиної методики, яка буде використовуватися на глобальному рівні та дозволить отримувати 

порівнювальні результати. 

Мета статті полягає у проведенні дослідження різних підходів до оцінювання незалежності 

центрального банку з визначенням їх переваг та недоліків, а також ключових аспектів, що мають бути 

враховані при розробці універсальної методики оцінювання. 

Основний матеріал дослідження. Найбільш загальний підхід до трактування сутності 

незалежності центрального банку полягає у визначенні її як мінімізації впливу уряду на процедури та 

рішення, що приймаються центральним банком [6]. При цьому параметрами незалежності виступають 

показники фінансових операцій, незалежність персоналу центрального банку, незалежність процедур тощо. 

Це сформувало основу для визначення різних типів незалежності центральних банків. 
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Е. Боллс, Д. Ховат, А. Стенсбурі розрізняють політичну та операційну незалежність центрального 

банку. Під політичною незалежністю розуміється відсутність можливостей політичного впливу на 

центральний банк. Вимірниками даного напряму слугують такі показники як відсутність участі уряду у 

призначенні голови та виконавчого органу центрального банку, термін їх призначення, неможливість 

включення представників уряду до виконавчого органу центрального банку, відсутність впливу уряду на 

формування монетарної політики та механізм захисту інтересів центрального банку у випадку конфлікту 

цілей. З іншого боку операційною незалежністю, на думку авторів, слід вважати автономію центрального 

банку в формуванні та реалізації монетарної політики. Параметрами операційної незалежності виступають 

відсутність можливості здійснення центральним банком кредитування уряду та первинних операцій з 

державним боргом на фінансовому ринку, а також його незалежність у встановленні облікової ставки [1].  

Інший підхід демонструють результати дослідження, проведеного П. Шеппардом, який приходить 

до висновку про наявність незалежності цілей та інструментів центрального банку. При цьому дані види 

незалежності по різному визначають специфіку реалізації їх монетарної політики. Так, незалежність цілей 

характеризує здатність центрального банку самостійно обирати цільові значення показників інфляції та 

безробіття, при цьому виходячи з принципу пріоритетності досягнення цільового рівня інфляції порівняно з 

безробіттям. У свою чергу, незалежність інструментів дозволяє банку спростити вибір важелів впливу на 

фактичні показники зайнятості та безробіття, орієнтуючись при цьому на рівень інфляції та враховуючи 

суспільні інтереси щодо стану ринку праці [7]. Слід відзначити, що такий підхід є досить обмеженим, 

оскільки фактично відбувається концентрація на головній функції центрального банку – забезпечення 

цінової стабільності, залишаючи поза увагою інші сфери його діяльності. 

У даному контексті варто звернути увагу на позицію А. Цукермана, С. Вебба та Б. Неяпті, які є 

розробниками одного з найбільш відомих індексів незалежності центрального банку, визначають наступні 

аспекти, які мають бути враховані в процесі оцінювання: 

- особливості призначення та звільнення голови центрального банку, термін його повноважень; 

- політика, спрямована на вирішення конфлікту інтересів центрального банку та виконавчої влади, 

зв'язок центрального банку з бюджетним процесом; 

- основні цілі центрального банку; 

- обмеження щодо можливості прямого та непрямого кредитування публічного сектору 

центральним банком [2]. 

Відповідно, індекс вимірювання незалежності центрального банку, розроблений даною групою 

авторів, ґрунтується на принципі пріоритетності цінової стабільності для центрального банку та, відповідно, 

його здатності приймати будь-які рішення, спрямовані на її дотримання, навіть у випадку виникнення 

конфлікту інтересів з іншими владними структурами та іншими політичними цілями. 

Більш широкий підхід демонструє В. Івановіч, виділяючи чотири види незалежності центрального 

банку: 

- функціональна – пов’язана зі свободою вибору цілей монетарної політики; 

- інституційна – самостійний вибір інструментів монетарної політики та специфіки їх застосування; 

- персональна – характеризує особливості формування керівництва центрального банку; 

- фінансова – незалежність центрального банку від бюджету та заборона фінансування бюджету з 

боку центрального банку [5]. 

При цьому автор концентрує увагу на важливості саме фінансової та безпосередньо бюджетної 

незалежності, не обґрунтовуючи специфіку вимірювання інших напрямків незалежності центрального 

банку. 

Інший підхід до визначення типів незалежності центрального банку пов'язаний з вибором методу 

формування інформаційної бази до їх оцінювання. У даному контексті розрізняють де юре (юридичну) 

незалежність центрального банку, відображену положеннями національного законодавства та де факто 

(фактичну) незалежність, вимірювання якої ґрунтується на аналізі досвіду країни щодо особливостей 

реалізації певних аспектів, пов’язаних з діяльністю центрального банку. Відповідно, для оцінювання 

юридичної незалежності проводиться історичний аналіз нормативної бази, що регламентує діяльність 

центрального банку, у той час як фактична незалежність найчастіше оцінюється за допомогою опитувань. 

Ж. Фуад, М. Фаєд та Х. Імам запропонували наступний склад компонентів де юре та де факто індексів 

незалежності центрального банку (табл. 1) [3] 

З даних таблиці можна відмітити, що більшість індикаторів, використовуваних для аналізу, 

співпадають за обома напрямками, при цьому не можна чітко визначити який підхід є більш широким – 

оцінювання юридичної чи фактичної незалежності, оскільки, як правило, зростання кількості параметрів 

фактичної незалежності, по суті, передбачає конкретизацію індикаторів, врахованих при аналізі юридичної 

незалежності. При цьому, аналізуючи безпосередньо набір напрямків та показників, відібраних для 

побудови індексу авторами, характеризується наявністю певних недоліків. Так, зокрема, за напрямком 

обмеження кредитування уряду визначено досить широкий перелік показників, частина з яких є 

обумовленими наявністю позитивної відповіді на попередні запитання, що може призвести до викривлення 

результатів, отриманих для різних країн. У той же час дискусійним залишається розгляд транспарентності та 
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підзвітності як індикаторів незалежності центрального банку, особливо з точки зору врахування їх як 

рівнозначних параметрів попереднім характеристикам. 

 

Таблиця 1 

Де юре та де факто підхід до вибору критеріїв незалежності центрального банку 

(складено на основі [3]) 
Напрямок Індикатори незалежності де юре Індикатори незалежності де факто 

Цілі 
Цінова стабільність 

 Існування експліцитного таргету інфляції 

Формування політики 

Хто визначає монетарну політику? 

Хто приймає остаточне рішення при вирішенні конфлікту? 

Наявність положення про зміну цілей з 

боку уряду 

 

Призначення голови 

Термін призначення 

Можливості перепризначення 
Хто призначає голову? 

Положення про несуміщення 

Звільнення Хто звільняє голову? 

Звільнення голови з політичних причин 

Рада центрального банку 

Хто призначає раду? 

Положення про несуміщення 

Склад ради 

Звільнення членів ради Термін призначення 

Можливості перепризначення 

Хто може звільнити члена ради? 
Звільнення ради з політичних причин 

Обмеження 
кредитування уряду 

Обмеження прямого кредитування 

Обмеження сек'юритизованого кредитування 
Обмеження непрямого кредитування 

Потенційні позичальники центрального банку 

Тривалість кредитування 
Відсоткові ставки за кредитами 

Участь центрального банку на первинному ринку зобов’язань уряду 

Обмеження прямого кредитування 
Обмеження сек'юритизованого кредитування 

Обмеження непрямого кредитування 

Потенційні позичальники центрального банку 
Тривалість кредитування 

Відсоткові ставки за кредитами 

Участь центрального банку на первинному ринку зобов’язань уряду 

Ліміти на кредити центрального банку  

Функція кредитора 

останньої інстанції 

Функція кредитора останньої інстанції 

Фінансова незалежність 

Власність капіталу центрального банку 

Хто визначає внутрішній бюджет центрального банку? 
Потенційні джерела покриття збитків центрального банку 

Підзвітність 

Зовнішній моніторинг 

Аудит фінансової звітності 
Розкриття звітності центрального банку 

Транспарентність 

Публікація звітів про монетарну 

політику та інфляцію 

Публікація звітів про монетарну політику 

Публікація інфляційних звітів 
Публікація прогнозів інфляції та монетарної політики 

Публікація змін політики центрального банку 

Розкриття рішень ради з монетарної політики 

Валютна політика Хто формує та реалізує валютну політику 

 

З іншого боку, А. Цукерман, С. Вебб, Б. Неяпті при оцінюванні юридичної та фактичної 

незалежності центрального банку використовуються суттєво відмінні набори показників. Так, для 

вимірювання незалежності в перспективі де юре основними параметрами є умови перебування на посаді 

голови центрального банку (тривалість призначення та склад суб’єктів, що його призначають, умови 

звільнення, можливість суміщувати посади); формування політики (суб’єкти формування монетарної 

політики та роль центрального банку в бюджетному процесі, особливості вирішення конфліктів); цілі 

центрального банку; кредитування уряду (за видами та умовами). У той же час, перелік параметрів 

фактичної незалежності включає наступні напрямки: співпадіння термінів виконання повноважень уряду та 

голови центрального банку; узагальнений показник обмеження кредитування; розв’язання конфліктів; 

фінансова незалежність; середньострокові таргети політики; пріоритетність цінової стабільності; участь 

банку в кредитуванні [2].  

Слід відзначити, що в світовій літературі існують також інші вимірники незалежності центрального 

банку, які при порівнянні характеризуються як несуттєвими так і кардинальними відмінностями. Х. Фуджікі 

визначає ряд проблем, пов’язаних з розробленням індексів для вимірювання незалежності центрального 
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банку. По-перше, значну роль має визначення сутності незалежності центрального банку, якого 

дотримуються розробники індексу, що впливає на вибір індикаторів та визначення напрямку та ступеня, в 

якому вони характеризують незалежність центрального банку. По-друге, одним з найбільш важливих 

факторів впливу на кінцевий результат є підхід до вибору вагових коефіцієнтів. Так, враховуючи наявність 

кількох напрямків, які зазвичай охоплює індекс незалежності, та різну кількість показників, включених до 

кожного напрямку, неможливо об’єктивно визначити рівнозначність або пріоритетність характеристик, не 

використовуючи спеціальні методи дослідження. Тому, на думку автора, слід звернути увагу на перспективи 

удосконалення даного аспекту [4]. Відповідно, можна відмітити незавершеність даного аспекту 

дослідження, що обумовлює перспективність розвитку напрямку оцінювання незалежності центральних 

банків. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведений аналіз засвідчує відсутність 

узгодженого підходу як до трактування сутності незалежності центральних банків, так і визначення її видів, 

а також переліку індикаторів, що дозволять комплексно та узгоджено оцінити її рівень. Виходячи з цього 

набуває актуальності розробка інтегрального індексу для оцінювання незалежності центральних банків, 

який дозволить найбільш об’єктивно сформувати інформаційну базу для проведення досліджень у даному 

напрямку. Враховуючи значну кількість напрацювань щодо оцінювання незалежності центральних банків та 

її зв’язку з параметрами економічного розвитку та досягненням цілей монетарної політики, відбір 

індикаторів для вимірювання незалежності центрального банку має ґрунтуватися на сформованих раніше 

висновках щодо значущості окремих параметрів для досягнення цілей розвитку національної економіки та 

фінансової системи.  
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ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ЕМОЦІЙОГО МАРКЕТИНГУ 

В СУЧАСНОМУ ІНТЕРНЕТ СЕРЕДОВИЩІ   
 
В статті досліджено роль емоційного маркетингу в сучасному інтернет середовищі. Доведено, що емоції керують 

поведінкою споживача. Встановлено, що основна мета застосування емоцій в маркетингу - не остаточно деталізувати 
емоцію, а зрозуміти, що і яким чином кожна окрема емоція впливає на поведінку споживача. Емоційний маркетинг означає 
маркетингові та рекламні зусилля, які в першу чергу використовують емоції, щоб змусити вашу аудиторію помітити, 
запам'ятати, поділитися та купувати. При цьому виробники повинні копатись глибоко і точно визначати, які почуття вони 
прагнуть викликати. Емоційний маркетинг, як правило, вникає в особливі емоції, як щастя, смуток, гнів чи страх, щоб 
викликати реакцію споживача. Обґрунтовано два типи емоцій, які впливають на рішення: безпосередні та передбачувані 
емоції. Доведено, що емоційний маркетинг допомагає маркетологам перемагати в умовах високої конкуренції, отримати 
прихильність користувача на емоційному рівні. В роботі зазначено, що емоційний маркетинг в протилежному випадку може 
мати і негативний вплив на споживача та призвести до неочікуваних дій. Встановлено, що особливе значення у 
позиціонуванні торгових комплексів мають нестандартні маркетингові активності.  

Ключові слова: емоційний маркетинг, гордість, щастя, хвилювання, турбота, допомога, подарунки, мотивування, 
споживач, інтернет середовище, безпосередні емоції, передбачувані емоції. 
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INCREASE OF THE IMPORTANCE OF EMOTIONAL MARKETING IN THE 

MODERN INTERNET ENVIRONMENT 
 
The article studies the role of emotional marketing in the modern Internet environment. It is argued that emotions 

manage the behavior of consumers. The research determines that the main goal of emotions involvement in marketing is not to 
make specification of the emotion, but to understand how each separate emotion influences the behavior of consumers. Emotional 
marketing means marketing and advertising efforts, which primarily involve the emotions to force the public to notice, remember, 
share and buy. However, producers should deeply study and clearly determine what emotions they wish to bring out. Emotional 
marketing normally induces specific emotions, like happiness, sadness, anger or fear, forcing consumers’ reaction. The work argues 
two types of emotions, which influence the decision, particularly immediate and unexpected emotions. It is confirmed that 
emotional marketing helps marketing experts to win in the conditions of high competition, to gain favor with users at the emotional 
level. The author of the article reveals and supplies a detailed description of the system components of the impact of emotional 
marketing on modern consumers, particularly surprise, pride, happiness, embarrassment, care, help, gifts, motivation. The research 
presents positive results of emotional marketing application in practice. Generally, emotional marketing is a powerful instrument to 
get a purchase or two. Emotions also stimulate other activities, which can help to expand business and brand. The work stresses 
that elsewise emotional marketing can make a negative impact on consumers and cause unexpected effects. It is determined that 
non-marketing activities are of particular importance in positioning of trading complexes. 

Key words: emotional marketing, pride, happiness, embarrassment, care, help, gifts, motivation, consumer, Internet 
environment, immediate emotions, unexpected emotions. 

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та 

практичними завданнями. В сучасному мінливому світі, споживач є дуже примхливим та задовольнити 

його вимоги є дуже важко. Тому важливо враховувати особливі індивідуальні підходи, які стимулюватимуть 

його до дії. Такими складовими, на нашу думку, є емоції. Емоції керують поведінкою, і вони ж рухають весь 

світ. Людям не цікаві характеристики товару. Їм цікаво знати, чи задовольнить продукт їх потребам. При 

цьому важливе значення має також цінність продукту для покупця. Тому емоційний маркетинг набагато 

ефективніше раціонального, який концентрується на характеристиках товару. Використовуючи 

маркетингові стратегії доцільно зосередитись на потенційному покупцю.  

Незважаючи на значні досягнення людства в науці, людські емоції завжди будуть ядром нашої ДНК 

і основою підсвідомості. Маркетинг, який апелює до справжніх людських емоцій, завжди точно влучає в 

ціль, адже спрямований на нашу справжню суть. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Емоційний маркетинг 

є предметом дослідження наступних зарубіжних науковців: Пайна Дж., Казанжи Т., Шмітта Б., Роджерса Д., 

Вронцоса К. Проте сучасними вітчизняними науковцями досить рідко розкривається вказана проблема. Це 

викликає зацікавленість та необхідність детального вивчення та отримання загальнотеоретичних знань та 

практичних навиків в рамках дослідження системи маркетингу.  

Мета статті полягає в обґрунтування ролі емоціййого маркетингу в сучасному Інтернет середовищі. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Керуючись технологіями та культурою попиту, молодші покоління споживачів виросли із 
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засобами масової інформації та послугами, які доступні одним натисканням кнопки, у будь-який час та в 

будь-якому місці. Сучасні споживачі, як правило, воліють не сідати в машину, щоб забрати щось, якщо 

вартість і доступність товару рівні. Справжня зручність в Інтернет продажах означає, що продукти та 

послуги доступні 24/7 для споживача. 

Тож визначення зручності, ринку змінилося, і очікуються, що роздрібні торговці повинні бути 

готові наблизити свій товар до нового споживача. Це означає швидку доставку додому за оптимальною 

ціною та з націленістю на повторну покупку. 

Навіть при прийнятті критично важливих рішень люди схильні до емоцій та їх сприйняття. Емоція 

проявляє настільки сильну владу над людьми, що, іноді вони не можуть контролювати самі себе. Навіть 

економічні закони враховують поведінку, на яку впливають екстремальні емоції, поєднані з первинними 

позивами. З цього приводу Е. Райс і Дж. Траут доводили, що «.. завдання маркетингу - маніпуляція цим 

сприйняттям» [0]. Три секунди - час, за який або буде налагоджений контакт між продуктом і споживачем, 

або ні [0]. Відповідно за цей час товар викликає у споживача емоцію: позитивну чи негативну, яка і буде 

результативною при купівлі товару. 

Загалом виділяють два типи емоцій, які впливають на рішення. 

1. Безпосередні емоції. Емоції, які ми переживаємо, приймаючи рішення, - це негайні емоції. Наше 

тіло і обличчя додають автоматичну реакцію (наприклад, почервоніння). Негайні емоції часто бувають 

більш сильними і можуть мати більший вплив на рішення. 

2. Передбачувані емоції. Передбачувані емоції не переживаються безпосередньо. Це очікування 

щодо того, як буде почуватись хтось після прийняття рішення. Думка про прибутки чи збитки впливає на ці 

рішення. 

У маркетингу очікувані емоції є найцікавішими. Очікування може призвести до залучення клієнтів 

та більшої реакції. Є більше часу, щоб відповісти на чиїсь думки чи почуття щодо рішення про покупку в 

майбутньому [0]. 

Вже на сьогодні можемо спостерігати позитивні аспекти емоційного маркетингу. Зокрема Adidas 

створив кампанію навколо спортсменів-олімпійців. Бачачи їх як придатних та рішучих переможців, споживач 

отримує почуття натхнення та мотивації. Apple може бути ідеальним прикладом компанії, яка використовує 

емоції, щоб створити зв’язок із споживачами та лояльність до бренду з часом. Брендингова стратегія 

Apple використовує простоту, чіткий дизайн і головне, бажання стати частиною способу життя. Це добре 

продумане бажання звертається до основної емоційної потреби: бути частиною чогось більшого, цілого. 

Залежно від продукту, галузі та аудиторії, виробники завжди можуть орієнтувати загальне 

«щастя». Як і у маркетингових цілях, виробники повинні копатись глибоко і точно визначати, які почуття 

вони прагнуть викликати. Це впливає на деталі маркетингу: авторський текст, засоби масової інформації, 

вибір графіки тощо - і допоможе зробити його максимально ефективним. 

Поряд із задоволенням потреб споживачів можемо згадати і про книгу «Теорія мотивації людини» 

американського психолога Абрахама Маслоу [0], який вважав, що  здоровим людям замало мати 

певну(обмежену/базову) кількість потреб. Тому він потреби організував у вигляді ієрархії. Відповідно, 

можемо припустити, що емоційний маркетинг посідає вершину в цих потребах.  

Загалом, емоційний маркетинг допомагає маркетологам перемагати в умовах високої конкуренції, 

отримати прихильність користувача на емоційному рівні. Тому приділимо увагу емоційному маркетингу, 

який може стимулювати сучасного споживача до дії та виділимо наступні складові, які, на нашу думку, 

мають особливий вплив у сучасному Інтернет середовищі. З метою підвищення конверсії пропонуємо 

звернути увагу на такі складові: 

1. Здивування сучасного споживача. Щоб привернути увагу до покупок у Інтернет середовищі 

пропонуємо створити точний цікавий для споживача меседж і вибрати точний спосіб донесення.  Для 

реалізації цього завдання у Facebook ефективно працюють рекламні кампанії з метою «охоплення» або 

«впізнаваність бренду» [0]. Їх важливо запускати по сегментованим цільовим аудиторіям.  Ключовим 

показником на цьому етапі є кількість унікальних користувачів кожного сегмента, що ознайомилися з 

маркетинговим повідомленням бренду, тобто – охоплення. 

2. Гордість. Весь преміум-сегмент побудований на маніпуляції почуттям гордості. Будь-який товар 

преміум-сегменту продається з врахуванням самооцінки.  При цьому завдання виробника звернути увагу на 

переваги товару та показати чим дорожче товар тим краще, відповідно менше людей зможуть його собі 

дозволити, а значить це недосяжна висота для інших.  

3. Щастя відноситься до прив’язки продукту до події.  

4. Хвилювання споживач виявляє перед значущою для нього купівлею товару, а також при 

емоційному налаштуванні на цей товар.  

5. Турбота. Оскільки у сучасного споживача є вибір, то для того, щоб почути його заповітне «Я 

люблю цей бренд!», компанія повинна радикально відрізнятися від конкурентів товарами і способами їх 

просування на ринок. Ідеологія бренду повинна бути унікальною і привабливою для клієнтів, будь то 

упаковка, зручність придбання, нові послуги в складі вже існуючого продукту, логістика, система 

замовлення, ланцюжки поставок або щось ще.  

https://www.virgin.com/entrepreneur/does-apple-really-represent-branding-perfection
https://www.virgin.com/entrepreneur/does-apple-really-represent-branding-perfection
https://www.psychologytoday.com/us/basics/motivation
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6. Допомога. Потрібно приходити на допомогу своїм клієнтам, та й тим, хто ще ними не став, 

причому не тільки коли вони самі цього попросять, але і передбачати можливі труднощі і самим робити 

перший крок - ось тоді емоції у клієнтів будуть позитивні, і вони стануть прихильниками конкретного 

бренду на довгі роки. 

7. Подарунки. Отримати певний подарунок для споживача є досить приємно, особливо якщо такий 

підхід є неочікуваним.  

8. Мотивування. Мета комунікації зі споживачем на цьому етапі характеризується у тому, щоб 

перевести клієнта з бажання володіти «я хочу це» на дію «я це купую».  Дуже часто користувачеві не 

вистачає останнього аргументу, щоб зробити покупку.  Важливо надати цей аргумент, наприклад, 

допомогти впоратися зі страхом про проблемне повернення або запропонувати спеціальний бонус, 

обмежений за терміном дії [0]. 

Вплив емоційного маркетингу на споживача графічно представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Системні складові впливу емоційного маркетингу на споживача 

*Систематизовано автором 

 

Відмітимо, що емоційний маркетинг в протилежному випадку може мати і негативний вплив на 

споживача та призвести до неочікуваних дій, приміром негативного ставлення, за умови надлишкової  та 

настирливої уваги до споживача.  

Проте, ми більше звернемо увагу на позитивні емоції. Часто клієнт, задоволений вдалою покупкою, 

стає амбасадором продукту та бренду.  Це означає, що йому необхідно дати підстави бути прихильником і 

робити повторні покупки.  На цьому етапі важливі контакти від клієнта, позитивні відгуки, робота з 

негативом, а також бонуси та програми лояльності для повторних покупок. 

Крім вище перелічених складових, враховуючи «Маркетинг в стиле Дао» [0], що по своїй суті є 

стратегічним, націленим на тривалу перспективу, протягом всього періоду спілкування з потенційним 

споживачем виробник/продавець повинен перебувати в позитивному контакті з споживачем. Приміром, 
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створити комплекс безкоштовних послуг, до яких потенційний покупець вдавався б знову і знову, 

починаючи при цьому відчувати все більші подяку і довіру до фірмі та відчувати необхідність в ній.  

Особливе значення у позиціонуванні торгових комплексів мають нестандартні маркетингові 

активності.  Їх мета – здивувати споживача;  змінити його стереотипне ставлення до покупок: «шопінг – це 

всього лише шопінг», «одні продають, інші купують – нічого особливого»;  розширити уявлення про те, 

навіщо люди можуть відвідувати торгові центри;  викликати емоцію;  залучити до цінностей бренду [0]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Отже, 

найбільш очевидний спосіб залучення споживача шляхом застосування безпосередньої емоційної 

асоціації. У людей є шість основних емоцій: щасливі, здивовані, бояться, огидні, сердиті і сумні. Якщо ви 

вибрали одну емоцію, щаслива - це найбільш логічна. Доцільно звернути увагу на те, щоб клієнт відчував 

почуття гордості. Коли споживач відчуває натхнення, він одночасно стає вмотивованим. Один із способів 

зробити це - пов’язати бренд із моделлю для наслідування чи певною метою, яку може досягти клієнт.  

Оскільки споживачі, як правило, вибирають бренди на основі емоцій, а не логіки, чим 

більше емоційного інтелекту має бренд, тим більше зростатимуть конверсії. Відповідно, пропонуємо 

націлювати сучасного виробника та продавця на позитивну емоційність. 

Подальшими дослідженнями в даному напрямку є зменшення рівня негативного впливу від 

емоційного маркетингу, вивчення помилок у сфері застосування емоційного маркетингу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 
 
В статті розглянуто концептуальні засади, щодо формування ринку землі сільськогосподарського призначення. 

Наведено структурні зміни земельного фонду Тернопільської області в процесі земельної реформи, а також сучасний стан та 
особливості земелекористування різних форм господарювання. Проведено аналіз розподілу земельного фонду 
Тернопільської області за різними організаційно-правовими формами господарювання.  

Ключові слова: ринок сільськогосподарських земель, розподіл земель, використання земель, землекористування, 
земельні угіддя, мораторій. 
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THE PECULIARITIES AND MODERN ASPECTS OF THE AGRICULTURAL LAND 

MARKET FORMATION 
 
The purpose of the article is to consider the current state and prospects of land relations of Ternopil region, to determine 

the main tendencies of development of the agricultural land market after the lifting of the moratorium. 
The article discusses the conceptual principles for the formation of the agricultural land market. Structural changes of the 

Ternopil region land fund in the process of land reform are presented, as well as the current state and features of land use of 
different forms of management. The analysis of the distribution of the land fund of Ternopil region according to different 
organizational and legal forms of management is carried out. 

Practical value. An obstacle to the formation of a full-fledged agricultural land market is the long-term effect of the 
moratorium, the main drawback of which is the shadowing of the land market. The main condition for the formation of a civilized 
and transparent land market is the development of land legislation that will provide state regulation of the agricultural land market. 

Keywords: agricultural land market, land distribution, land use, land use, land, moratorium. 

 

Постановка проблеми. Земля є основним засобом виробництва в сільському господарстві. Її 

ефективне використання сільськогосподарськими товаровиробниками забезпечує продовольчу безпеку 

країни і сприяє зростанню прибутковості галузі. Тому, питання земельних відносин завжди було і є 

головним у будь-якій економічній системі господарювання.  

У країнах з ринковою економікою ринок землі є традиційним, хоча і знаходиться під контролем 

держави, яка його суттєво обмежує. Основою земельних відносин є привласнення і належність певної 

земельної ділянки конкретному суб'єкту. [4] 

В Україні неможливо говорити про повноцінний розвиток національної економіки та сільського 

господарства на ринкових засадах, без створення повноцінного ринку земель, так як його відсутність 

призводить до неможливості встановлення ринкової ціни на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення, це також негативно впливає на встановлення взаємовигідних земельних відносин на селі, 

перешкоджає соціально-економічному розвитку сільських територій та стримує надходження інвестицій у 

розвиток аграрного підприємництва.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розвиток теорії і практики формування ринкових 

земельних відносин зробили внесок такі відомі вчені-землевпорядники: Д. І. Гнаткович, Д. С. Добряк, 

П. Г. Казьмір, М. І. Лихогруд, Л. Я. Новаковський, А. Я. Сохнич, М. Г. Ступень, А. М. Третяк та інші.  

Мета дослідження. Розглянути сучасний стан та перспективи земельних відносин Тернопільської 

області, визначити основні тенденції розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення після 

скасування мораторію. 

Виклад основного матеріалу. Одним із головних завдань сучасної земельної реформи в Україні є 

формування ринку землі. Без такого ринку навряд чи можна вважати цільним і логічно завершеним 

перетворення земельних відносин на зразок європейських [5]. У процесі земельної реформи в Україні 

відбулася трансформація форм власності на землю – земля в Україні може перебувати у приватній, 

комунальній та державній власності [7, c. 78].  

Важливою умовою створення повноцінного ринку землі є затвердження приватної власності на 

землю, яке дає право землевласникам користуватися, володіти і розпоряджатися нею. Власник земельної 

ділянки в межах чинного законодавства повинен мати можливість вільно розпоряджатися землею через її 

продаж, обмін, дарування, спадщину або передачу земельної ділянки під заставу. Має також бути 

економічна мотивація виходу на земельний ринок продавців земельних ділянок і їх покупців. [1].  

Становлення ефективного ринку сільськогосподарських земель залишається одним з 

найважливіших питань в Україні, оскільки від цього залежить динаміка земельних відносин, соціально-



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 68 

економічного розвитку та національної економіки в цілому. Україна є країною багатою на чорноземи, її 

земельний потенціал складає  5,7 % всієї території Європи. Із загальної території України площею 60,3 млн 

гектарів майже 70 % становлять сільськогосподарські угіддя з високою родючістю. Використання 

земельного потенціалу з конкурентними ринковими перевагами вимагає впровадження ефективної моделі 

земельних відносин, яка відповідала б сучасним жорстким умовам міжнародної конкуренції. Сучасний етап 

становлення ринку землі приведено на рисунку 1 [2]. 

Незважаючи на дію мораторію, землі сільськогосподарського призначення все рівно продаються на 

тіньовому ринку. Мораторій не запобігає здійсненню трансакцій із землею сільськогосподарського 

призначення, а за відсутності прозорого ринку розвиває її тіньовий обіг. Наслідком розвитку тіньового 

ринку землі є втрати, яких зазнають власники землі, оскільки порівняно з умовами конкурентного ринку 

отримують нижчу ціну за свої земельні ділянки. Так як тіньові трансакції не передбачають сплату податків і 

відрахувань до державного і місцевих бюджетів, останні також зазнають значних втрат [3, с. 55]. Ринок 

земель необхідно вивести з “тіні” і законодавчо врегулювати, щоб за рахунок законних трансакцій 

наповнювалися бюджети всіх рівнів.  

З відміною мораторію на купівлю-продаж земельних ділянок розкриються широкі перспективи 

розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

Формування та функціонування ринку сільськогосподарських земель в Україні – процес поступовий 

і довготривалий. 

Для оцінки перспектив ринку земель сільськогосподарського призначення нами проаналізовано 

стан ринку земель у Тернопільській області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Сучасний стан становлення ринку землі в Україні  
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Основною умовою формування ринкових земельних відносин є передача державою переважної 

кількості сільськогосподарських угідь у приватну власність громадян. Держава поступово втрачає 

монопольне право на землю, внаслідок проведення земельної реформи, так як право власності на земельну 

ділянку передбачає право користування, володіння і розпоряджання нею і держава має забезпечити 

реалізацію цього права, що реально лише в ринкових умовах. [9] 

Передача сільськогосподарських земель з державної власності в колективну та приватну – через 

процес паювання, відбувалася поступово. Земельний фонд Тернопільської області становить 1382,4 тис. га, з 

яких 1046,2 тис. га займають сільськогосподарські угіддя (76 %). Із загальної площі сільськогосподарських 

угідь, орні землі займають 856,4 тис. га (62%), це свідчить про значне освоєння сільськогосподарських 

земель. [6] 

На теперішній час, за даними Держземагенства, у державній власності на території Тернопільської 

області перебуває до 560 тис. га (40%), землі приватної власності складають 818,4 тис. га (59%), землі 

колективної комунальної власності – 0,5 тис. га (1%). [8]. Розподіл форм власності на землю в 

Тернопільській області станом на 2016 рік представлений на рис. 2.  

 
Рис. 2. Розподіл земель за формами власності у Тернопільській області. 

Джерело: розроблено автором за даними [9] 

 

У результаті земельної реформи КСП сільськогосподарські підприємства Тернопільської області 

перетворилися у різні організаційно-правові форми господарювання на засадах приватної власності на 

землю. Так, згідно даних Держгеокадастру у 2016 році в області діє 2001 нове сільськогосподарське 

підприємство різних організаційних форм власності. Землекористувачі різних організаційно-правових форм 

господарювання представлені на рис.3.  

 
Рис. 3. Кількість зареєстрованих землекористувачів у Тернопільській області за різними організаційно-правовими 

господарюваннями у 2016 році 

Джерело: розроблено автором за даними Держземагенства Тернопільської області 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 70 

Нові господарські структури, які зареєстровані у Тернопільській області станом на 2016 рік суттєво 

відрізняються між собою за розміром землекористувань. Детальний аналіз по розподілу земельного фонду 

Тернопільщини між основними землекористувачами наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1.  

Розподіл земельного фонду між землекористувачами 

Тернопільської області станом на 01.01.2016 р. (звіт 2016) 

Власники землі та землекористувачі 
кількість, 

од 

Загальна 

площа 

тис.га 

% 
Площа 

ріллі, тис.га 
% 

Колективні сільськогосподарські підприємства 16 1,70 0,14% 0,29 0,03% 

Сільськогосподарські кооперативи 7 1,09 0,09% 0,81 0,09% 

Сільськогосподарські товариства 242 265,87 21,48% 253,84 23,08% 

Підсобні сільські господарства недержавних підприємств, 

установ та організацій 
77 1,14 0,09% 1 0,11% 

Інші недержавні сільськогосподарські підприємства 261 172,22 13,92% 166,88 18,46% 

Державні сільськогосподарські підприємства 5 2,90 0,23% 1,42 0,16% 

Міжгосподарські підприємства 7 8,76 0,71% 0,11 0,01% 

Селянські (фермерські) господарства 1386 76,55 6,19% 73,61 8,14% 

Ділянки для ведення товарного сільскогосподарського 

виробництва 
80028 169,72 13,71% 133,92 14,82% 

у тому числі на земельних частках (паях) 29912 57,87 4,68% 55,55 6,15% 

Особисті підсобні господарства 325260 172,59 13,59% 167,39 18,52% 

Ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) 
323577 48,53 3,92% 23,22 2,57% 

Ділянки для садівництва 11445 2,68 0,22% 0,3 0,03% 

Ділянки для городництва 29996 2,86 0,23% 2,81 0,31% 

Ділянки для сінокосіння та випасання худоби Х 72,19 5,86% 0,001 0,00,1% 

Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне 

користування в межах населених пунктів (які не надані у 
тимчасове користування) 

Х 180,88 14,62% 22,67 2,51% 

Всього  1237,57 100% 903,83 100% 

Джерело: узагальнено автором за даними форми 6-зем Тернопільської області 

 

Найбільшу кількість функціонуючих сільськогосподарських підприємств налічують селянські 

(фермерські) господарства, яких за даними Держземагенства у Тернопільській області у 2016 році було 

зареєстровано 1386. У їх користуванні перебуває 6,19 % сільськогосподарських угідь та 8,14 % ріллі всієї 

області.  

На другому місці знаходяться інші недержавні сільськогосподарські підприємства – 261 

агроформувань, які обробляють 13,2 % землі та 18,46 % ріллі області. Слідом за ними йдуть 

сільськогосподарські товариства, які налічують 242 агроформувань, у їхньому користуванні знаходиться 

21,48 % сільськогосподарських угідь, з них під ріллю відведено 28,08 %.  

Найменшу частку, серед власників землі займають міжгосподарські підприємства, вони обробляють 

менше 1 % сільськогосподарських угідь. 

Порівняння загальної площі земель, які перебувають у власності і площі ріллі наведено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Співвідношення ріллі, до загальної площі земель, які перебувають у власності. 

Джерело: розроблено автором за даними форми 6-зем Тернопільської області 
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Як видно на рисунку 4, найбільшу площу розораності земель, які перебувають у власності 

землекористувачів, мають селянські (фермерські господарства, сільськогосподарські товариства, 

сільськогосподарські кооперативи та інші недержавні сільськогосподарські підприємства. Найменші площі 

ріллі мають міжгосподарські підприємства та колективні сільськогосподарські підприємства.  

Тернопільська область має потужний потенціал земельних ресурсів – 76 % (1046,2 тис.га) всіх 

земель становлять землі сільськогосподарського призначення. Розподіл земельних угідь Тернопільської 

області за використанням наведено в табл. 2.  

Таблиця 2 

Землі сільськогосподарського призначення в Тернопільській області 
Земельні угіддя тис.га 

Рілля 429828,78 

Багаторічні насадження 1010,36 

Сіножаті  1993,89 

Пасовища 11923,50 

Перелоги 17,70 

Інші угіддя 1,30 

Джерело: узагальнено автором за даними форми 6-зем Тернопільської області 

 

Структура земельних угідь Тернопільської області за видами використання представлена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Розподіл земельних угідь за видами 

Джерело: сформовано автором за даними форми 6-зем Тернопільської області 

 

Як видно з рис. 5 найбільшу площу займають землі ріллі, вони становлять майже 97% всієї площі 

земель Тернопільської області, найменшу частку мають перелоги. 

У зв’язку зі створенням нових агроформувань необхідна оптимізація структури земельних угідь, 

землеволодінь та землекористувань. Заборона вільного обігу земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення блокує створення великих конкурентоспроможних господарств ринкового типу. Наявність 

мораторію знижує інвестиційну привабливість української аграрної економіки, що пов’язано з підвищенням 

ризику вкладень [3, с. 6]. Ринок земель сільськогосподарського призначення міг би покращити становище, 

оскільки Тернопільська область має великі перспективи, так як у загальній структурі земельних угідь 

області переважають сільськогосподарські угіддя.  

Висновки. Перешкодою до формування повноцінного ринку земель сільськогосподарського 

призначення є довготривала дія мораторію, основний недолік якого – тінізація ринку земель. Основною 

умовою формування цивілізованого та прозорого ринку земель є розроблення земельного законодавства, яке 

забезпечить державне регулювання ринку сільськогосподарських земель.  

При розвитку цивілізованого ринку сільськогосподарських земель насамперед потрібно подбати про 

те, щоб першочерговими покупцями землі могли стати господарюючі суб’єкти, або ті хто хочуть та вміють 

ефективно та раціонально її використовувати. Отже першим кроком, до формування повноцінного ринку 

землі, є зняття мораторію, що дозволить вільно і законно здійснювати будь-які транзакції з землею на ринку.  
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АНАЛІЗ СУТНОСТІ FINTECH ІННОВАЦІЙ 
 
У статті проаналізовано наукові підходи до трактування поняття FinTech інновації та визначено його ключові 

характеристики: FinTech відноситься до радикальних інновацій, істотно змінює фінансові послуги та ринок фінансових 
послуг; обов’язковою умовою FinTech є застосування до фінансових послуг або процесів певної інформаційної технології; 
FinTech може призводити не тільки до інновацій в фінансових продуктах і фінансових процесах, а й до формування 
інноваційних бізнес-моделей і нових суб'єктів ринку (FinTech компаній). Запропоновано авторське визначення сутності 
FinTech - засновані на інформаційних технологіях інновації у фінансовій сфері, впровадження яких призводить до 
кардинальних змін у фінансових продуктах, фінансових технологіях (процесах) і / або бізнес-моделях фінансових 
посередників. 

Ключові слова: FinTech інновації; FinTech послуги; FinTech компанії; фінансовий сектор; фінансові послуги 

 

RUBANOV P. 
Sumy State University 

 

ANALYSIS OF THE ESSENCE OF FINTECH INNOVATION 
 
Since the second half of the 20th century. the development of the global financial services market is characterized by a 

high level of innovation, the emergence of a large number of innovative financial instruments, which is enhanced by the processes 
of globalization and scientific and technological progress. However, the most dramatic changes in the financial services market 
began after the global financial crisis of 2008 due to the proliferation of digital technologies (the evolution of smartphones, fast 
wireless internet, social networks), reducing the trust in traditional financial intermediaries in the post-crisis period and changing 
consumer priorities in terms of speed, accessibility and convenience of obtaining financial services. Thus, the defining trend of the 
early 21st century was the emergence and growth of the FinTech services market. The dynamic development of the FinTech 
segment and its growing role in the modern financial services market make the study of the essence of FinTech innovations and 
their key features relevant. 

The purpose of the article is to analyze the scientific approaches to the interpretation of the concept of FinTech 
innovation and to formulate the author’s definition of this category. In the article the author defines the key characteristics of 
FinTech: FinTech can lead both to innovations in financial products and financial processes, and to the formation of innovative 
business models and new market entities (FinTech companies); FinTech refers to disruptive innovations that significantly change 
financial services and financial market; a prerequisite of FinTech is the application of a certain information technology to financial 
services or processes. The author defines FinTech as based on information technology innovations in the financial sector, the 
introduction of which leads to dramatic changes in financial products, financial technologies (processes) and / or business models of 
financial intermediaries. 

Keywords: FinTech innovation; FinTech services; FinTech companies; financial sector; financial services. 

 

Постановка задачі. Починаючи з другої половини 20 ст. розвиток світового ринку фінансових 

послуг характеризується високим рівнем інноваційності, появою значної кількості інноваційних фінансових 

інструментів, що підсилюється процесами глобалізації та науково-технічного прогресу. Однак найбільш 

радикальні зміни на ринку фінансових послуг розпочалися після світової фінансової кризи 2008 року за 

рахунок поширення цифрових технологій (еволюція смартфонів, швидкий бездротовий інтернет, соціальні 

мережі), зменшення довіри до традиційних фінансових посередників у посткризовий період та зміни 

пріоритетів споживачів щодо швидкості, доступності і зручності отримання фінансових послуг. Таким 

чином, визначальним трендом початку 21 століття стала поява та збільшення обсягів ринку FinTech послуг. 

Динамічність розвитку FinTech сегменту і зростання його ролі на сучасному ринку фінансових послуг 

зумовлює актуальність дослідження сутності FinTech інновацій та їх ключових ознак. 

Аналіз досліджень та публікацій. Окремі питання розвитку ринку FinTech інновацій є предметом 

дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких Белінська Г. В. [1], Диба М. І. [2], 

Жердецька Л. В. [3], Коваленко В. В. [4], Мазаракі А. [5], Міщенко В. І. [6], Поченчук Г. М. [7], 

Семеног А. Ю. [8], Тарасюк М. В. [9], Мунч Дж. (Munch J.), Дорфлайтнер Г. (Dorfleitner G.), Хорнуф Л. 

(Hornuf L.), Чишті С. (Chishti S.) та інші. Крім того, проблемним питанням функціонування ринку FinTech 

інновацій присвячені аналітичні звіти ряду міжнародних організацій та фінансових груп, зокрема Ради з 

фінансової стабільності (Financial Stability Board) [10], компанії PwC [11] та інших. Незважаючи на значну 

кількість наукових праць, в дослідженні ринку FinTech інновацій залишається багато дискусійних та 

проблемних питань, одним із яких є визначення економічної сутності категорії FinTech. 

Формулювання цілей. Метою статті є аналіз сформованих у науковій літературі підходів до 

трактування поняття «FinTech інновації» та формування авторського визначення цієї категорії. 

Виклад основного матеріалу. Появу терміну «FinTech» найчастіше пов’язують із абревіатурою 

назви проекту, запущеного на початку 1990-х років компанією Citicorp (нині Citigroup). Проект «Financial 

Services Technology Consortium» був однією із ініціатив корпорації, спрямованим на створення іміджу 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 74 

відкритості до співпраці зі сторонніми технологічними компаніями.  

Сучасний розвиток фінансового сектору характеризується посиленням цифровізації фінансових 

послуг та технологізації операційних процесів фінансових посередників. Ринок фінансових послуг вже 

неможливо уявити без використання інформаційних технологій, мобільних додатків, електронних засобів 

проведення платежів, онлайн переказів, онлайн управління власним рахунком тощо. 

Динамічний технологічний розвиток та збільшення можливостей застосування інформаційних 

технологій на ринку фінансових послуг сприяли розвитку відповідного категорійного апарату. Одним із 

найбільш вживаних у цьому контексті є термін «FinTech», що використовується різними авторами для 

означення FinTech інновацій, FinTech послуг, FinTech компаній тощо. Багатоаспектність та різне змістовне 

навантаження вжитку поняття «FinTech» призвело до значних відмінностей у визначенні цієї категорії в 

науковій літературі (табл. 1). 

Таблиця 1 

Узагальнення підходів до характеристики сутності FinTech 
Зміст підходу Автор (джерело) Визначення FinTech 

FinTech як 

інновація і 

бізнес-модель 

Рада з фінансової 

стабільності [10] 

FinTech – це забезпечені технологіями інновації у фінансових послугах, які можуть 

спричинити появу нових бізнес-моделей, додатків, процесів чи продуктів, що мають 

суттєвий вплив на надання фінансових послуг. 

Коваленко В.В. [4]; 

PwC [11] 

Сутність FinTech доцільно окреслити взаємозв’язком двох основних компонент: 

інновацій, які засновані на технологіях традиційного банківського сектору; та нових 

моделей надання фінансових послуг. 

FinTech як 

технологія 

Мазаракі А., 

Волосович С. [5]; 

 

FinTech – це інноваційні технології, які використовуються фінансовими інститутами, 

органами державного управління, торговельними організаціями для задоволення 

потреб споживачів фінансових, адміністративних послуг та товарів в умовах 
розвитку економіки споживання. 

FinTech як галузь Поченчук Г.М. [7] У широкому розумінні FinTech означає сферу фінансової системи економіки, яка 

об’єднує компанії, що використовують новітні розробки для надання якісніших 
фінансових послуг. У вужчому значенні FinTech – це самі компанії, які належать до 

цієї галузі. 

FinTech як 

послуга 

Семеног А. Ю., 

Цирулик С. В. [8] 

FinTech – це послуги, що надаються технологічними компаніями за допомогою 

спеціального програмного забезпечення, та зосереджені на задоволенні фінансових 
потреб клієнтів, пропонуючи зручні, ефективні, автоматичні та прозорі он-лайн 

продукти порівняно з класичними фінансовими послугами. 

 

Одним із найпоширеніших підходів є трактування FinTech з погляду різновиду інновацій і в цьому 

аспекті поняття FinTech є найбільш близьким до поняття «фінансові інновації». Варто зауважити, що на 

відміну від FinTech, фінансові інновації не завжди пов’язані із адаптацією певних інформаційних технологій 

до ринку фінансових послуг. FinTech інновації завжди є технологічними інноваціями. Технологічні 

інновації, які забезпечили розвиток FinTech, включають: технології розподіленого доступу (блокчейн), 

штучний інтелект, аналітику великих даних (Big Data), інтерфейси програмування додатків, хмарні 

технології, біометрію тощо [7].  

Відповідно до класифікації фінансових інновацій за формою існування виокремлюють інновації 

фінансових інструментів та продуктів та інновації фінансових технологій (процесів) [1]. Прикладами 

інновацій фінансових продуктів є нові види похідних цінних паперів, інструментів фінансування та 

хеджування. Інновації фінансових технологій пов’язують із новими способами фінансування та виконання 

фінансових операцій [7]. Однак FinTech не обмежується лише названими двома різновидами фінансових 

інновацій. Після 2008 року ряд економічних та технологічних чинників зумовив появу нових суб’єктів 

ринку фінансових послуг – FinTech компаній. Ці компанії не є фінансовими посередниками, але можуть 

використовувати певні технологічні розробки та спеціалізоване програмне забезпечення для надання 

визначеного виду фінансових послуг, замінюючи таким чином традиційних фінансових посередників. Отже, 

FinTech охоплює не тільки інноваційні фінансові продукти та процеси, але й інноваційні бізнес-моделі, 

пов’язані з виникненням нових суб’єктів ринку фінансових послуг – FinTech компаній. Така 

багатоаспектність FinTech вдало врахована у визначеннях, наведених в роботі Коваленко В.В. [4], а також у 

звітах Ради з фінансової стабільності [10] та компанії PwC [11]. 

На поточному етапі все більше банків та інших традиційних фінансових посередників розвивають 

співпрацю з FinTech компаніями або створюють FinTech підрозділи та реформують власні бізнес-моделі. 

Однак, зважаючи на те, що початково переважна більшість FinTech послуг надавалася спеціалізованими 

FinTech компаніями деякі дослідники зводять сутність FinTech до галузевого аспекту, розглядаючи його як 

сукупність компаній, що використовують новітні розробки для надання фінансових послуг [7]. 

Аналогічний вузький підхід запропонований в роботі Семенога А.Ю. та Цирулика С.В. [8], які 

характеризують FinTech послуги як такі, що надаються технологічними компаніями. Недоліком цього 

підходу є неврахування інших суб’єктів ринку, у тому числі традиційних фінансових посередників, які 

також можуть розробляти і пропонувати певні різновиди FinTech послуг. 

Протилежним до наведеного підходу можна визначити характеристику сутності FinTech інновацій, 

запропоновану у роботі Мазаракі А. і Волосович С. [5]. Дослідники зосереджуються на технологічній 

складовій FinTech, але при цьому наводять широкий перелік суб’єктів, які можуть їх застосовувати для 
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надання фінансових послуг, включаючи фінансові інститути, органи державного управління та торговельні 

організації.  

Слід зауважити, що FinTech інновації мають «руйнівний» («disruptive») характер. Наприклад, у 

банківському секторі FinTech технології призводять до руйнування традиційних моделей ведення бізнесу, 

усталених моделей відносин із споживачами, призводять до зникнення певних видів фінансових послуг 

внаслідок їх переведення у цифрову площину або повну заміну послугами, що пропонуються FinTech 

компаніями. 

Підсумовуючи проведений аналіз сутності FinTech, можна визначити такі його ключові 

характеристики: 

1) на відміну від звичайних фінансових інновацій, результатом FinTech інновацій є не тільки 

інноваційні фінансові продукти та інноваційні фінансові технології (процеси), але й інноваційні бізнес-

моделі фінансових посередників та нові суб’єкти ринку фінансових послуг – FinTech компанії;  

2) FinTech відноситься до радикальних інновацій («disruptive technology»), істотно змінює окремі 

фінансові послуги та ринок фінансових послуг в цілому; 

3) обов’язковим є використання в основі FinTech інновації певної інформаційної технології, часто 

також інноваційної. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження щодо визначення сутності FinTech та 

ідентифікованих ключових ознак FinTech інновацій, пропонуємо наступне трактування даного поняття: 

FinTech інновації – це засновані на використанні інформаційних технологій інновації у фінансовій сфері, 

впровадження яких призводить до кардинальних змін у фінансових продуктах, фінансових технологіях 

(процесах) та/або бізнес-моделях фінансових посередників. 

Висновки. У трактуванні категорії FinTech в наукових джерелах можна виділити такі основні 

підходи: FinTech як інновація і бізнес-модель, FinTech як технологія, FinTech як галузь, FinTech як послуга. 

На основі аналізу і систематизації наукових підходів, а також врахування ключових ознак FinTech інновацій, 

в роботі запропоновано визначати FinTech як засновані на інформаційних технологіях інновації у фінансовій 

сфері, впровадження яких призводить до кардинальних змін у фінансових продуктах, фінансових 

технологіях (процесах) та/або бізнес-моделях фінансових посередників. Перевагами запропонованого 

підходу є врахування основних ознак FinTech, а саме: на відміну від звичайних фінансових інновацій 

FinTech може призводити не тільки до інновацій фінансових продуктів і фінансових процесів, але й до 

формування інноваційних бізнес-моделей і нових суб’єктів ринку (FinTech компаній); FinTech відноситься 

до радикальних інновацій, істотно змінює фінансові послуги та ринок фінансових послуг; обов’язковою 

умовою FinTech є застосування до фінансових послуг або процесів певної інформаційної технології. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ 

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
У статті проведено теоретичні дослідження особливостей визначення терміну «нематеріальні активи» та надана 

власна інтерпретація. Особливу увагу приділено з’ясуванню об’єкта нематеріальних ресурсів згідно з законом України. 
Встановлено класифікації поділу нематеріальних активів та національний план рахунків бухгалтерського обліку про 
наявність та рух нематеріальних активів, розписані їх субрахунки. Представлено відомості щодо списання нематеріального 
активу з рахунку підприємства. Розглянуто та систематизовано методи та підходи до оцінки нематеріальних активів. 
З’ясовано базисні шляхи для підвищення якості експлуатації нематеріальних активів підприємства на основі розглянутої 
роботи відомого економіста.  

Ключові слова: нематеріальні активи, план рахунків, інтелектуальна власність, класифікація, методи, 
бухгалтерський облік. 

 

CHEREP A., ZELENOVA A. 
Zaporizhia National University 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE VALUATION 

OF INTANGIBLE ASSETS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 
In particular, in the world market and in Ukraine, there is an active development of the use of intangible assets, which 

can bring a large income to the enterprise, and at the same time there is a problem of accounting for these resources. This is 
because it is very difficult to evaluate, for example, the abilities of professional specialists who can perform different jobs in 
different ways, or the perception of the information provided by their subordinates - all these are intangible assets.  
Therefore, the most important thing is that the accounting and evaluation are accurate, objective, adequate and reflected in the 
forms of reporting. Considering the situation in the modern economy of Ukraine, it is possible to assure that at present intangible 
assets have no weight in the capitalization of both enterprises and the country as a whole. There is a difficult situation, even with a 
clear definition of intangible assets and, unfortunately, our legislation does not define strict rules for their description. 

Theoretical researches of features of definition of term of intangible assets are conducted in the article and own 
interpretation is given. Particular attention is paid to the identification of the intangible resource object according to the law of 
Ukraine. The classification of intangible assets division and the national accounting plan for the presence and movement of 
intangible assets have been established, and their subaccounts have been written. Information on the write-off of an intangible 
asset from an enterprise account has been submitted. Methods and approaches for valuation of intangible assets are considered 
and systematized. There are the basic ways to improve the quality of exploitation of intangible assets of the enterprise on the basis 
of the considered work of a well-known economist. 

Keywords: intangible assets, account plan, intellectual property, classification, methods, accounting. 

 

Постановка проблеми. На світовому ринку та в Україні, зокрема, активно настає розвиток 

використання нематеріальних активів, які здатні принести великий дохід підприємству, та разом з цим 

виникає проблема обліку даних ресурсів. Це тому, що дуже важко оцінити, наприклад, здібності фахових 

спеціалістів, які ту чи іншу роботу можуть виконувати різними шляхами, або сприйняття наданої інформації 

їх підлеглими – все це і є нематеріальні активи. Тому найголовніше, щоб облік та оцінка проходили 

достовірно, об’єктивно, адекватно та були відображені у формах звітності. Розглядаючи становище в 

сучасній економіці України, можливо запевнити, що на теперішній час нематеріальні активи не мають ваги 

в капіталізації як підприємств, так і країни загалом. Існує складна ситуація, навіть, з чітким визначенням 

нематеріальних активів та, на жаль, у нашому законодавстві не визначено суворих правил щодо їх опису.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нематеріальні активи обговорюються багатьма 

теоретиками і практиками. Науковці, які досліджували методику застосування нематеріальних активів: 

Клименко А. та Пустовіт М. [4] (їхня спільна робота про закупівлю, застосування та ліквідацію 

нематеріальних активів, яка має оглядовий характер); Бігдан І.А. [6] стверджує, що нематеріальні активи, не 

маючи фізичної субстанції, одночасно є одним з видів ресурсів підприємства, які представляють певні права 

і переваги та дозволяють власнику здійснювати підприємницьку діяльність з метою отримання економічних 

вигод, також цей науковець виклала відомості щодо обліку нематеріальних активів; Мельник О. В. [7] 

виділив юридичний, економічний, інвестиційний, інноваційний, когнітивний підходи до ідентифікації та 

оцінки нематеріальних активів та запропонував класифікувати їх за ступенем відчуження, за ступенем 

правового захисту, за природою носія, за ступенем участі у виробничому процесі, за впливом на вартість 

підприємства, за ступенем вкладу індивідуальної праці працівника підприємства, за природою походження, 

за походженням, за функціональним призначенням; Николюк М.З. [8] розмежовує НА за національними 

П(С)БО та нематеріальними активами, що не обліковуються. П.Ф. Друкер[9] доводить, що в нових 
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економічних умовах знання є не ще одним ресурсом такого ж порядку, як традиційні фактори виробництва, 

а є взагалі єдиним ресурсом, який має цінність, тому робить їх унікальними. 

Як теоретики, так і практики працюють над масштабним та глибинним вивченням такої економічної 

категорії, як нематеріальні активи. Кожен з авторів висвітлює свій погляд на нематеріальні активи і своє 

бачення сутності даної економічної категорії. 

Формування цілей статті. Метою дослідження є обґрунтування поняття та сутності 

нематеріальних активів, дослідження методів оцінки ефективності їх використання на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодення характерне тим, що переважна кількість 

людей обирають для себе шлях мати власне підприємство. На ринку виникає жорстка конкурентна боротьба, 

тому актуальність даної теми полягає в ефективному використанні нематеріальних активів для досягнення 

лідерства в своїй галузі. Завдяки таким незвичайним активам підприємства здійснюють зменшення витрат 

на виробництво продукції, збільшення обсягів реалізації готової продукції та навіть здатні поглинути іншу 

компанію. Відомі торгова марка, логотип, бренд – все це збільшує шанси загорнути до своєї продукції 

велику кількість клієнтів та, як наслідок,  володіти прибутковою організацією. Тому для кожного сучасного 

підприємства для досягнення високих результатів слід зосереджувати свою увагу на ефективному 

використанні нематеріальних активів, адже ефективну діяльність компаній неможливо уявити за відсутності 

значної частини інтелектуальних знань та навиків працівників, отриманого досвіду, науково-технологічних 

знань, різних видів інновацій та правильного використання наявної інформації на свою користь. 

Чудовим прикладом є відома у сфері громадського харчування компанія «Mcdonald's», в якої 98% 

вартості компанії являє собою вартість її нематеріальних активів. До речі, це не загальноприйняті 

нематеріальні активи як патенти, ліцензії та інші, це репутація фірми, лояльність до неї споживачів та інші 

невідчутні поняття, які, здається, неможливо визначити у вартісній формі. 

Термін нематеріальний актив багатогранно – це і бухгалтерське, і економічне, і юридичне поняття. 

Визначення понять нематеріальних активів наведено в таблиці 1 [1, 10]. 

Таблиця 1 

Визначення понять нематеріальних активів 
Джерело Визначення: нематеріальний актив- 

П(С)БО 8 Немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований М(С)БО 38. 
Немонетарний актив, який можна ідентифікувати без фізичної субстанції, який утримують для 

використання у виробництві чи постачанні товарів або послуг, а також для передачі в оренду 

іншим сторонам чи для адміністративних цілей  

Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку 

нематеріальних активів  

Вважаються немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані 
(незалежно від строку їх корисного використання (експлуатації)) 

Податковий кодекс України  Право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а 
також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності, право користування майном та 

майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку. 

 

Враховуючи існуючі наукові підходи до визначення сутності нематеріальних активів, пропонуємо в 

подальшому розглядати їх як актив, який не має фізичної форми, використовується у діяльності 

підприємства з метою отримання ефекту або корисної дії та є правом інтелектуальної власності.   

Згідно з Цивільним Кодексом України до об’єктів права інтелектуальної власності належать [2]: 

1) об’єкти авторського та суміжного прав – твір науки, літератури чи мистецтва, виражений у будь-якій 

об’єктивній формі: літературні та художні твори, комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), інші 

твори, об’єкти суміжного права (виконання, фонограми, відеограми, програми (передачі) організацій мовлення); 

2) результати науково-технічної творчості: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти 

рослин, породи тварин (селекційні досягнення), компонування (топографії) інтегральних мікросхем, наукові 

відкриття, раціоналізаторські пропозиції, комерційні таємниці (науково-технічна інформація, ноу-хау тощо); 

3) засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: комерційні (фірмові) 

найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.  

 
Рис. 1. Класифікація нематеріальних активів Джерело: складено автором 
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Класифікація нематеріальних активів згідно з рис. 1: 

1) створені на підприємстві; придбані ззовні; внесені в статутний фонд; 

2) ідентифіковані; неідентифіковані; 

3) повністю відчужувані; частково відчужувані; 

4) поточні; довгострокові; 

5) функціонуючі; не функціонуючі; 

6) маркетингового типу; техніко-технологічного типу; когнітивного типу; 

7) відображені в балансі; не відображені в балансі; 

8) для внутрішнього застосування; для тимчасового надання іншим; для продажу; 

9) винахід; товарний знак та ін.; 

10) прямо пов’язані з обсягом виробництва; прямо не пов’язані з обсягом виробництва; 

11) технологічні; управлінські та професійні; маркетингові; 

12) вимагають великих вкладень; вимагають мінімальних витрат; практично не потребують 

додаткових витрат [3, 4]. 

Характерна особливість нематеріальних ресурсів – це вірогідність приносити підприємству певні 

вимірні економічні вигоди. Як приклад, економічними вигодами можуть стати зниження витрат або 

збільшення доходу. За первісною вартістю ведеться облік нематеріальних ресурсів. Вона встановлюється 

залежно від їх надходження. Для класифікації та подальшого відображення у балансі нематеріальних 

активів Національним Планом рахунків бухгалтерського обліку виділено 12 рахунок «Нематеріальні 

активи», який поділяється за субрахунками [5]:  

121 «Права користування природними ресурсами» ведеться облік наявності об’єктів права 

користування ресурсами природного середовища (права користування природними копалинами, іншими 

ресурсами природного середовища); 

122 «Права користування майном»; 

123 «Права на знаки для товарів і послуг» (товарні знаки, торгові фірмові назви); 

124 «Права на об’єкти промислової власності»; 

125 «Авторські та суміжні з ними права» (права на літературні та музичні об'єднання, програмні 

засоби для ЕОМ); 

126 «Гудвіл»; 

127 «Інші нематеріальні активи».  

Щоб списати з балансу підприємства нематеріальний актив, його економічна вигода має бути 

повністю використана, також такий процес відбувається, якщо він вибуває, передається на безоплатній 

основі або продається. Фінансовий результат за рахунком 79 рахується як різниця між доходом від вибуття 

(мінус непрямі податки і витрати, пов’язані з вибуттям) та їх залишковою вартістю. 

В теорії розглядаються 3 основні підходи до оцінки нематеріальних активів: витратний; 

порівняльний; оцінка на основі прибутковості [6]. 

 
Рис. 2. Підходи до оцінки нематеріальних активів 

Джерело: складено автором 

 

Але на практиці оцінка вартості нематеріальних активів проходить зі використанням порівняльного 

аналізу використаних методів, виявляються їх переваги та недоліки, здійснюється узгодження вартості і 

після цього з’ясовується повніше обґрунтована ціна об'єкта. 

Витратний підхід базується на врахуванні прибутку інвестора та його купівельної спроможності 

щодо нематеріального об'єкта. Об'єктивно отримати результат можливо, якщо наявна сума щодо витрат на 

виготовлення аналогічного об'єкта інтелектуальної власності та його зносу (відносна рівновага попиту і 

пропозиції на ринку – обов'язкова умова). Для розрахунку поточної вартості об'єкта інтелектуальної 

власності користуються такими його різновидами: метод визначення первісних витрат; метод вартості 

заміщення; метод вартості відтворення. 

Ринковий підхід базується на визначенні вартості активів з урахуванням ринкового рівня попиту і 

пропозиції. Він проходить у декілька етапів: перш за все, відбувається збір інформації про об'єкти 

інтелектуальної власності, які були продані на відповідному ринку, потім вносяться корективи щодо 

можливих відмінностей між оцінюваним об'єктом та об'єктом, використовуваним для порівняння. Тобто цей 
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метод ґрунтується на принципі заміщення. Різновиди: метод порівняння продажів; метод якісного аналізу 

(рейтингу, ранжування); метод кореляційно-регресійного аналізу. 

Прибутковий підхід будується на гіпотезі, що інвестор, який купує об'єкт інтелектуальної власності, 

сподівається на отримання прибутку у майбутньому, тобто вартість оцінюваного об'єкта визначається 

потенціалом приносити прибуток. Доходом від використання інтелектуальної власності є різниця за певний 

період часу між грошовими надходженнями (роялті, паушальні внески) і грошовими виплатами, отримана 

власником за передане право використання інтелектуальної власності. Включає такі різновиди: метод 

дисконтування грошових потоків; метод капіталізації прибутків; метод звільнення від роялті. 

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних підприємству для поточної діяльності і розвитку, багато в 

чому залежить від фактичного стану його необоротних активів. Підвищення ефективності використання 

необоротних активів виражається насамперед у збільшенні обсягів господарської діяльності. 

Ознайомившись з роботою Бразілій Н.М. «Облік і аудит нематеріальних активів (на прикладі 

підприємств харчової промисловості)»: дис. канд. наук : 08.00.09 – 2007 [11], для себе ми визначили, що 

гарним шляхом для підвищення якості експлуатації нематеріальних активів (далі – НА) буде: 

- достовірна оцінка НА методом створення внутрішнього підрозділу з оцінки або залученням 

незалежного оцінювача; 

- налагодження первинного обліку НА, тобто акт приймання-передачі, реєстраційна картка обліку 

та акт на списання нематеріальних активів; це надає перевагу досконально визначити та  охарактеризувати 

об’єкти НА з моменту їх надходження на підприємство до моменту списання; 

- вибір найкращої стратегії щодо обліку НА протягом несталого захисту:  1 варіант – об’єкти НА не 

застосовуються на підприємстві протягом тимчасового захисту (недоліком є ймовірність нездобуття 

патенту) та 2 – варіант облік об’єкту  НА ведуть з моменту подання заявки; 

- уточнення умов та методу обліку НА при передачі або отриманні їх у тимчасове використання. 

Визначити найбільш продуктивні та логічні програмні продукти, що допомагають ефективніше 

здійснювати контроль внутрішньому аудитору, фінансовому директору, головному бухгалтеру та іншим 

працівникам, що мають відношення до вивчення і контролю за здійсненням операцій з обліку НА. 

Висновки. В сучасному світі, щоб бути першим на конкуруючому ринку, необхідно застосовувати 

якомога більше актуальної інформаційної бази, винаходів, глибоких знань в діяльності. Умови ведення 

бізнесу такі, що якщо суб’єкт господарювання не приділяє значної уваги цій сфері ресурсів та не 

намагається покращити ефективність формування та розподілу нематеріальних активів, шанс вижити не 

значний. Нематеріальні активи рахуються  на балансі та амортизуються доки приносять прибуток 

підприємству. Повернення закладених витрат у нематеріальні активи повертаються за допомогою 

додаткового прибутку, який промислове підприємство заробляє в результаті їх застосування у господарській 

діяльності. Вартість нематеріальних активів рахує затрати на їх придбання і зміни до фази, де вони б 

працювали з вигодою для підприємства. 

Отже, робимо висновок, що нематеріальні ресурси – це багатообіцяючий, фінансово-вигідний 

актив, що розвивається. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ОСНОВА СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язку модернізаційних та інвестиційних структурних змін національної 
економіки. Доведено, що велику роль для структурної модернізації економіки відіграє інвестиційний ресурс. Визначено 
ключові фактори такого впливу. Визначено, що  роль інвестиційного ресурсу полягає у впливі його на процеси 
трансформації шляхом стимулювання розвитку національної економіки, створення додаткового доходу, удосконалення 
структури основного капіталу, створенні сприятливих економічних умов для виникнення нових структур та системних 
утворень  тощо. При цьому важливу роль в стимулюванні та реалізації структурних змін відіграють певні групи факторів, які 
утворюють систему  впливу на національну економіку та особливості її трансформації. Серед найбільш суттєвих таких 
факторів слід виділити наступні групи. Фактори економічного зростання – ця група являє собою сукупність природних і 
трудових ресурсів, основний та людський капітал, технологічні інновації, управлінські технології та інституціональне 
середовище, то б то всі чинники, що є стимуляторами зростання реального сектору економіки країни, а отже джерелом 
приросту ВВП. Дослідження процесів активізації ендогенного зростання вимагає визначення пріоритетів у вирішенні проблем 
модернізації національної економіки, розвитку світових технологій та їх технічного забезпечення. При цьому ключовим 
завданням загальноекономічного прискорення будь-якої країни світу є необхідність забезпечення високої ефективності 
національної економіки. Фундаментальний вплив на забезпечення модернізації економіки країни мають зворотні 
взаємозв’язки між формуванням інвестиційного ресурсу, підприємницьким сектором, публічними інститутами та діями 
органів державної влади щодо ініціації  та реалізації структурних зрушень в економіці країни. На цій основі  доведена 
необхідність розробки механізму структурної модернізації економіки країни, що  дозволяє здійснити ефективну мобілізацію її 
фінансових, науково-технологічних й організаційно-економічних резервів з метою забезпечення динамічного висхідного 
вектору економічного розвитку в умовах вирішення завдань модернізації. 

Ключові слова: структурна модернізація економіки, інвестиційний ресурс, механізм реалізації структурної 
модернізації економіки, структурна трансформація національної економіки. 
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THE INVESTMENT BASES OF  STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF 

NATIONAL ECONOMY 
 

The purpose of the article is an exposure and description of intercommunication of modernization and investment 
structural transformations of national economy in the context of forming of investment resource and determination of its role.  On 
providing of modernization of economy of country reverse intercommunications have a fundamental influence between forming of 
investment resource, enterprise sector, public institutes and actions of public authorities, in relation to initiator  and realization of 
structural changes in the economy of country. On this basis  the well-proven necessity of development of mechanism of structural 
modernization of economy of country, that  allows to carry out effective mobilization it financial, scientifically technological and 
organizationally economic backlogs with the purpose of providing the dynamic ascending the vector of economic development in the 
conditions of decision of tasks modernization. The role of investment resource acquires because of narrow-mindedness of 
resources, important value as he shows by itself the aggregate of financial, material and technical, intellectual and informatively 
legal elements which a national economy has in the order and which are used for providing of investment development of country. 
Showing by itself the difficult dynamic system, an investment resource is contained by the complex of interactive elements, 
scientific selection and combination of which provide appearance f new and perfection of present elements. Consequently, 
modernizations not and investment structural transformations in a national economy are CPLD in the unique system through the 
network of the factors and elements, key source of which an investment resource which shows by itself the aggregate of financial 
is, material and technical, intellectual and informatively legal elements which a national economy has in the order and which are 
used for providing of investment development of country. 
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Вступ. Фінансово-економічна криза відіграла для України роль каталізатора модернізації, 

спонукавши до усвідомлення – як на рівні громадської свідомості, так і вітчизняного політикуму – 

необхідності зміни моделі економічного розвитку на основі парадигми якісної модернізації країни на 

інноваційних засадах. У забезпеченні ефективної реалізації модернізаційних реформ вагому роль відіграє 

інвестиційний ресурс. Формування інвестиційного ресурсу є фундаментальним параметром 

відтворювального процесу, що визначає можливості оновлення основного капіталу, здійснення структурних 

реформ, формування базису стійкого довгострокового розвитку економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питанням модернізацій них трансформацій національної 

економіки присвячені роботи таких вчених, як Е.Домар [1], X. Ченері [2], Д. Форрестер, Д. Медоуз [3], 

Ф. Шарп,  Л. Шміттер, В. Стрік [4], Й. Шумпетер [5], Н. Д. Кондратьєв [6], Д. Hopт [7], Д. Олвей, 

Дж Л. Голден, Р. Келлі [8],  Е. Тоффлер [9], Дж. Нейсбіт [10]. Незважаючи на значний обсяг досліджень 
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щодо структурної модернізації національної економіки, залишається невизначеною роль інвестиційних 

процесів, а саме значення формування інвестиційного ресурсу для структурної перебудови економіки на 

національному рівні.   

Постановка завдання. Метою статті є виявлення та характеристика взаємозв’язку модернізаційних 

та інвестиційних структурних трансформацій національної економіки в контексті формування 

інвестиційного ресурсу та визначення його ролі. 

Результати дослідження. Україна знаходиться перед об'єктивною необхідністю активізації 

створення конкурентоздатних господарських систем, модернізації і реконструкції діючих господарських 

структур, забезпечення диверсифікації капіталу підприємств у напрямі інноваційно орієнтованих 

структурних перетворень. 

Спираючись на це визначення, логічним вважати твердження про відповідну роль інвестиційного 

ресурсу структурної модернізації  економіки. Під інвестиційним ресурсом структурної модернізації  

економіки розуміємо систему специфічних елементів,  яка здатна забезпечувати самоорганізацію 

регульованої системи управління. 

Під поняттям «структурна модернізація економіки»  ми розуміємо  структурне вдосконалення 

національної економіки з метою нарощування обсягів суспільного виробництва, підвищення національної 

конкурентоспроможності. На відміну від наявних трактувань, у цьому визначенні акцентовано на ролі 

інвестицій як базису структурних трансформацій, що дає змогу досягати поставленої мету через практичну 

реалізацію інвестиційного ресурсу як вирішальної передумови економічного зростання країни. 

Фундаментальний вплив на забезпечення модернізації економіки країни мають зворотні 

взаємозв’язки між формуванням інвестиційного ресурсу, підприємницьким сектором, публічними 

інститутами та діями органів державної влади щодо ініціації  та реалізації структурних зрушень в економіці 

країни.  

На цій основі  доведена необхідність розробки механізму структурної модернізації економіки 

країни, що  дозволяє здійснити ефективну мобілізацію її фінансових, науково-технологічних й 

організаційно-економічних резервів з метою забезпечення динамічного висхідного вектору економічного 

розвитку в умовах вирішення завдань модернізації.  

Виходячи з цього запропоновано поняття «механізм реалізації структурної модернізації економіки», 

під яким слід розуміти систему заходів нормативного і регулятивного характеру, що здійснюються 

суб’єктами структурної політики держави шляхом використання відповідних інструментів з метою 

забезпечення взаємозв’язку між її елементами та їхнього впливу на інвестиційний розвиток країни (рис. 1). 

 
Рис. 1. Механізм реалізації структурної модернізації економіки * 

*Джерело: розроблено автором 
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Таким чином, удосконалено аргументацію щодо зміни підходів до визначення архітектури системи 

державного впливу на формування та реалізацію інвестиційного ресурсу країни, що на відміну від наявних 

передбачає виокремлення системоутворюючого регулятора та репрезентує послідовність дій спрямованих 

на вибір  найвагоміших важелів впливу у контексті структурної модернізації економіки (рис.2). 

 
Рис. 2. Схема реалізації напрямів модернізації національної економіки* 

*Джерело: розроблено автором 
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3. Після визначення масштабів оновлення і добору варіантів техніко-технологічних рішень 

проводиться їх ранжування за значенням і обираються пріоритетні об’єкти розвитку окремих наукоємних 

галузей та виробництв. 

4. Експрес-діагностика базових та прогресивних технологій, побудова типових модельних рішень 

для розрахунку циклів модернізації та витрат. Розробка конкретних рекомендацій щодо реалізації політики 

забезпечення резистентності національної економіки до деструктивних впливів, подальший розвиток 

прогресивних технологій та удосконалення системи забезпечення ендогенного зростання. 

5. Реалізація заходів та впровадження прогресивних технологій (терміни впровадження, ранжування 

за пріоритетами та інші умови), оновлення продукції та ОВЗ. Вибір нових напрямів економічної діяльності 

галузей і виробництв. 

Дослідження процесів активізації ендогенного зростання вимагає визначення пріоритетів у 

вирішенні проблем модернізації національної економіки, розвитку світових технологій та їх технічного 

забезпечення. При цьому ключовим завданням загальноекономічного прискорення будь-якої країни світу є 

необхідність забезпечення високої ефективності національної економіки. 

При цьому складний характер взаємозв’язків між елементами національного господарства вимагає 

використання такої системи показників, яка сформує адекватну інформаційну базу для обґрунтування 

напрямів та режимів економії. Тому основу макросистемної трансформації повинні складати адаптивні 

моделі етапів реструктуризації, що враховують структуру та обсяги енергоспоживання, сировинну базу та 

фінансове забезпечення, створення і впровадження безвідходних наукомістких технологій та запровадження 

організаційних заходів з метою оптимізації витрат виробництва. 

Активність процесів модернізації економіки ґрунтується на таких факторах: 

- диференціація наявних фінансових ресурсів; 

- мінімізація матеріальних та сировинних витрат з використанням прогресивних технологій; 

- скорочення руху ресурсів та втрат при транспортуванні. 

Це одна з основних умов, на наш погляд, ефективного впровадження прогресивних технологій та 

структурної модернізації національної економіки. 

Зважаючи на обмеженість ресурсів, важливого значення набуває роль інвестиційного ресурсу, 

оскільки він являє собою сукупність фінансових, матеріально-технічних, інтелектуальних та інформаційно-

правових елементів, котрі має в своєму розпорядженні національна економіка і які використовуються для 

забезпечення інвестиційного розвитку країни. Являючи собою складну динамічну систему, інвестиційний 

ресурс містить комплекс взаємодіючих елементів, науковий відбір і комбінація яких забезпечують появу 

нових і вдосконалення наявних елементів. Авторське розуміння структури інвестиційного ресурсу в 

контексті структурної модернізації національної економіки зображено на рисунку 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Структура інвестиційного ресурсу* 

*Джерело: розроблено автором 

 

Для більш глибокого розуміння ролі інвестиційного ресурсу в трансформаційних процесах 
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Таблиця 1 

Теорії структурних трансформацій національної економіки 

в контексті впливу інвестиційного ресурсу* 
Назва та автор 

теорії 

Сутність теорії Застосування для дослідження 

інвестиційного ресурсу структурної 

модернізації економіки 
Теорія динамічного 

розвитку Е. Домара [1] 

 

Базується на концепції впливу репатріації інвестиційних доходів 

на економіку країни-донора.  

Ця теорія розглядає необхідність імпорту капіталу та 

лібералізації умов його залучення в країнах з 

недостатнім розвитком економіки, нестачею 

фінансових ресурсів, нестачею реальних 

заощаджень, нестачею капіталу внаслідок 

структурних деформацій в економіці, пов'язаних із 

домінуванням нелегального сектору. 

Теорія «трифазного 

розвитку»  

слаборозвиненої 

економіки  

X. Ченері, А. Страут [2] 

 

Універсальні чинники, на основі яких відбувається структурна 

трансформація: спільні технологічні знання, спільність людських 

бажань, вільний доступ на зовнішні ринки, нагромадження 

капіталу, зростання рівня освіти. Період розвитку країни 

поділяється на три фази: перша - максимальне поглинання 

економікою інвестиційних ресурсів; друга фаза  -  нестачі 

інвестицій; у третій фазі зростання досягається при подоланні 

невідповідності структурної побудови економіки завданням 

експортної експансії та імпортозаміщення.  

Доводиться необхідність структурної перебудови 

економіки за рахунок перерозподілу інвестиційних 

потоків, що дає можливість подолати "торговельний 

ліміт" - знизити граничну схильність до 

імпортування і забезпечити вищі темпи зростання 

експорту порівняно з темпами зростання ВВП. 

Теорія системної 

динаміки світового 

розвитку  

Д. Форрестера, Д. 

Медоуза [3] 

 

Визначає основні макроекономічні та мегаекономічні пропорції, 

на яких базується структура світової економіки: населення; 

капіталовкладення; розподіл природних ресурсів; рівень 

забруднення навколишнього середовища. Однак у цій моделі не 

враховано роль держави та ринкових інституцій, системи 

наддержавного регулювання як відображення глобалізації 

світових господарських зв'язків.  

Ця теорія може бути спроектована на площину 

структурних змін в економіці, які спричинюють 

потужні трансформаційні перетворення, що 

приводять до коригування моделей розвитку. 

Наднаціональна теорія 

структурних 

трансформацій базується 

на теорії 

"мультирівневого 

управління   

Ф. Шарпа, Л. Шміттера,  

В. Стріка [4] 

Теорія акцентує увагу на посиленні ролі наднаціональних 

утворень в управлінні розвитком національних економік, на 

оптимальному взаємозв'язку інструментарію управління 

довгостроковим розвитком на наднаціональному, національному і 

субнаціональному рівнях. 

 

Інвестиційний ресурс розглядається як один із видів 

інструментарію стимулювання довгострокового 

розвитку національної економіки. 

Теорія структурних змін 

(«еволюційна теорія 

економічних змін») 

Й. Шумпетера [5] 

 

Використовується як методологічне підґрунтя для теорії 

економіки трансформаційного періоду. Загальними рисами такої 

економіки є: нестабільність умов господарювання; 

деформованість економічної структури; дефіцит ресурсів 

структурної перебудови; відсутність механізму саморегуляції 

економіки; незавершеність процесу приватизації та 

роздержавлення власності; невизначеність рушійних сил 

розвитку; часткова втрата керованості макроекономічними 

процесами. 

Інвестиційний ресурс виступає одним із джерел 

стимулювання структурних змін за умови 

обмеженості і дефіциту інших видів ресурсів та 

нестабільності умов господарювання. 

Теорія структурних 

реформ Шумпетера – 

Кондратьєва [6] 

 

Гносеологія макроструктурних складових економічного 

розвитку дає змогу виокремити такі чинники, які детермінують 

схильність економіки до структурних трансформацій: високий 

рівень заощаджень та нагромадження основного капіталу, 

наявність активного інноваційного компонента розвитку, 

модернізована структура виробництва, висока інституційна 

активність державного сектору в контексті генерації та реалізації 

економічних реформ. 

Високий рівень нагромадження та заощаджень 

стають передумовами виникнення інвестиційних 

процесів, як необхідності отримання додаткового 

прибутку від тимчасово вільного капіталу, що в 

умовах активної інноваційної складової стає 

першоджерелом формування інвестиційного ресурсу 

структурної модернізації економіки. 

Інституційна теорія 

структурних 

трансформацій 

 Д. Hopта [7] 

 

Пов'язує структурні зміни в економічному розвитку з поступовою 

перебудовою інституційної основи національної економіки, з 

можливістю використовувати кращий світовий досвід 

інституційної трансформації, із запровадженням інноваційних 

змін у системі державного управління. 

Теорія може бути застосована для дослідження 

інституційної підсистеми як складової 

інвестиційного ресурсу структурної модернізації 

економіки. 

Теорія забезпечення 

національної безпеки 

Д. Олвея, Дж Л. 

Голдена , Р. Келлі [8] 

 

Під дією зовнішніх та внутрішніх викликів порушується цілісність 

генетичних структур суспільства, з якими пов'язані стратегічні 

домінанти розвитку економіки. Це стимулює процеси адаптації до 

нових викликів, або руйнування наявних структур з метою виходу 

на нові тренди суспільного прогресу. Кінцевою метою таких 

трансформацій є розв'язання проблем національної безпеки. 

Інвестиційний ресурс структурної модернізації 

економіки з погляду даної теорії можливо 

розглядати як інструмент адаптації та джерело появи 

нових структур та над системних утворень з метою 

посилення економічної безпеки країни шляхом її 

структурної економічної трансформації. 

Концепція 

постндустріального 

суспільства Е. Тоффлера 

[9] 

 

Теорія містить обґрунтування того, що в найближчі десятиріччя 

пріоритетного розвитку набудуть знання як невичерпна форма 

капіталу. Розвиток економіки знань стане новим вектором 

структурних трансформацій національної економіки. 

Існування економіки знань не можливе без 

інвестиційного забезпечення, в тому числі 

інвестування інтелектуального капіталу. 

Концепція 

інформаційного 

суспільства 

Дж. Нейсбіта [10] 

 

Змодельовано такі мегатренди структурної трансформації: 

1)зміцнення міжнародних економічних зв'язків, посилення 

позицій вільної торгівлі, зростання ролі телекомунікацій у 

прийнятті економічних рішень, поява нових джерел сировини та 

ресурсів, послаблення податкового тиску і розширення 

підприємництва, підвищення ціни інтелектуальної власності; 2) 

розвиток соціально-ринкової економіки; 3)  продовження процесу 

приватизації державного сектору економіки за зразками 

неоконсервативної революції; 4) зміна геополітичної ситуації у 

світі, посилення ролі Азіатсько-Тихоокеанського регіону; 5) 

зростання значення біотехнологій, розвиток наноекономіки. 

Викладені в теорії тенденції зумовлюють широке 

застосування інвестиційного ресурсу, дають змогу 

розглядати його як систему, що включає 

інституційну, господарську, фінансову та 

інноваційну складову, що зумовлює структурні 

трансформації на макроекономічному рівні. 
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При цьому важливу роль в стимулюванні та реалізації структурних змін відіграють певні групи 

факторів, які утворюють систему  впливу на національну економіку та особливості її трансформації. Серед 

найбільш суттєвих таких факторів слід виділити наступні групи. Фактори економічного зростання – ця 

група являє собою сукупність природних і трудових ресурсів, основний та людський капітал, технологічні 

інновації, управлінські технології та інституціональне середовище, то б то всі чинники, що є стимуляторами 

зростання реального сектору економіки країни, а отже джерелом приросту ВВП.  

Фактори зміни економічної структури містять у своєму складі ринкові процеси зміни попиту і 

пропозиції, чинники зміни інвестиційного попиту підприємців, держави та іноземних інвесторів, 

технологічний прогрес та соціально-політичні зрушення.  

Фактори конкурентоспроможності економіки включають рівень відкритості національної 

економіки, досконалість державного управління, ступінь розвиненості фінансової системи, розвиток 

інфраструктури, рівень технологічного розвитку, рівень менеджменту та розвитку інституціонального 

середовища (рис. 4). 

 
Рис. 4. Взаємозв’язок модернізаційних  та інвестиційних структурних трансформацій в економіці* 

*Джерело: побудовано автором 

 

Поєднання всіх цих факторів з особливими факторами впливу інвестицій на структурні 

трансформації економіки утворюють єдину систему взаємозв’язку модернізаційних  та інвестиційних 

структурних трансформацій в  національній економіці  
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Фактори впливу інвестицій на структурні 

трансформації економіки 

у процесі відтворення інвестиції стають економічним стимулом для 

національної економіки 

доходоутворююча роль інвестицій 

удосконалення структури основного капіталу 

вплив на розвиток виробництва відтворювальною структурою 

капітальних вкладень 

Напрямки інноваційної модернізації економіки 

технологічна модернізація промислового комплексу 

забезпечення відтворення основного капіталу 

подолання енерго-, ресурсовитратного характеру вітчизняних 
виробництв 

зміна структури експортної продукції 

запровадження систем управління якістю 

подолання відставання у розвитку інформаційно-

комунікаційних систем 
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Висновки. Отже, модернізацій ні та інвестиційні структурні трансформації в національній 

економіці пов’язані в єдину систему через мережу взаємоузгоджених факторів та елементів, ключовим 

жерелом яких є інвестиційний ресурс, що являє собою сукупність фінансових, матеріально-технічних, 

інтелектуальних та інформаційно-правових елементів, котрі має в своєму розпорядженні національна 

економіка і які використовуються для забезпечення інвестиційного розвитку країни. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: МАТРИЦЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

ТА ДРАЙВЕРИ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОДІЇ 
 
У статті акцентовано увагу на важливості імплементації моделі публічно-приватного партнерства «суспільство – 

бізнес - наука». Досліджено принципи формування інвестиційної політики підприємства на засадах моделі «S-B-S», що 
покликана забезпечити оптимальні умови вкладання власного, позикового та інших видів капіталів для розширення активів 
об’єкта інвестування. Розглянуто теоретичні аспекти інвестиційної політики промислового підприємства. Досліджено 
класифікаційні ознаки та умови формування інвестиційної політики підприємства, проаналізовано основні цілі, що виділяє 
світова практика. Виділено, що при реалізації ефективної інвестиційної політики двома основними критеріями релевантності 
інвестиційних грошових потоків є зв’язок витрат із майбутніми періодами та різний розмір для різних варіантів рішень. З 
метою деталізації інвестиційної політики виділено ключові її завдання та зміст, що дало можливість відтворити ієрархію 
стейкхолдеів при реалізації інвестиційної політики промислового підприємства. Наведено аналіз зацікавлених сторін та 
формування матриці стейкхолдерів, яких доцільно розділити на ознаками рівнів зацікавленості та впливовості на 
інвестиційний процес: вето гравці (veto player), ключові (key stakeholders), первинні (primary stakeholders), вторинні 
(secondary stakeholders). Визначено, що матричний аналіз зацікавлених сторін є інструментом, який найкраще підходить для 
аналізу стейкхолдерів, так як характеризує рівнів впливовості на процес інвестування та зацікавленості при цьому 
забезпечуючи огляд архітектоніки стейкхолдерів. Зазначено, що архітектоніка стейкхолдерів характеризує композиційну 
ієрархію відносин та комплекс взаємозв’язків, систему домінувань й підпорядкувань різноманітних зацікавлених сторін від 
вето гравців до груп інтересів та впливу, що зумовлює співвідношення усіх елементів. Серед факторів впливу виділено 
ключові імплементаційні виклики інвестиційної політики промислового підприємства такі як: політичний й популістичний 
ризик, неузгодженість між органами виконавчої влади, партнерами в розробці інвестиційних програмних документів 
розвитку промисловості. За результатами статті визначено, що формуючи інвестиційну політику промислового підприємства 
через призму матриці стейкхолдерів стає можливим ідентифікувати відношення та вплив зацікавлених осіб, що дозволяє 
спрогнозувати управлінські рішення для забезпечення релевантності грошових потоків від інвестиційної діяльності.  

Ключові слова: інвестиційна політика підприємства, стейкхолдери, інвестиційна діяльність, релевантні грошові 
потоки, архітектоніка стейкхолдерів, матриця  стейкхолдерів, інвестиційний потенціал, інноваційний потенціал, промислові 
підприємства. 
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ENTERPRISE INVESTMENT POLICY: A MATRIX OF STAKEHOLDERS AND 

DRIVERS OF INTERACTION DEVELOPMENT 
 
Attention is focused on the importance of implementing the model of public-private partnership "society - business - 

science". Research principles of formation of investment policy of the enterprise on the basis of model "S-B-S" which is supposed to 
provide optimum conditions of investment of own, borrowed and other kinds of capitals for expansion of assets of object of 
investment are investigated. In this article the theoretical aspects of the investment policy of the industrial enterprise are 
considered. Classification signs and conditions of formation of investment policy of the enterprise are investigated, the basic 
purposes are analyzed, the world practice allocates. It is marked out, that at realization of an effective investment strategy two 
basic criteria of relevance of investment monetary streams connection of expenses with the future periods and the different size for 
various variants of decisions. For the purpose of detailing the investment policy the key tasks and content are singled out, which 
allowed to recreate the hierarchy of stakeholders when implementing the investment policy of the industrial enterprise. Here is the 
analysis of stakeholders and formation of a matrix of stakeholders, which is expedient to divide into the signs of interest and 
influence on the investment process: veto players, key players, primary players, secondary players. Determined that the stakeholder 
matrix analysis is the tool best suited for stakeholder analysis, as it characterises the levels of influence and interest in the 
investment process while providing an overview of stakeholder architectures. It is noted that the stakeholders' architectonics 
characterizes the composite hierarchy of relations and complex of interrelations, the system of domination and subordination of 
various stakeholders from veto players to interest and influence groups, which results in the correlation of all elements. Among the 
factors of influence the key implementation challenges of the investment policy of the industrial enterprise, such as: political and 
populist risk, inconsistency between the executive authorities, partners in the development of investment policy documents for 
industrial development, are highlighted. According to the results of the article it is determined that forming the investment policy of 
the industrial enterprise through the prism of the matrix of stakeholders it becomes possible to identify the attitude and influence of 
stakeholders, allows to predict management decisions to ensure the relevance of cash flows from investment activities. 

Keywords: enterprise investment policy, stakeholders, investment activities, relevant cash flows, stakeholders 
architectonics, matrix of stakeholders, investment potential, innovation potential, industrial enterprises. 

 

Постанова проблеми. Інвестиційна політика підприємства набуває важливого  значення під час 

формування фінансового механізму управління промисловим підприємством. Впродовж створення та її 

реалізації окреслюються пріоритетні напрямки інвестиційної діяльності, визначаться характер формування 

можливих інвестиційних ресурсів підприємства, етапи реалізації коротко- та довгострокових цілей 

підприємства, межі та критерії інвестиційної активності підприємства за якими створює та реалізує (оцінює) 

власну інвестиційну діяльність.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний огляд інвестиційної політика вітчизняної 

промисловості та стратегічному управлінні інвестиційною діяльністю висвітлено у значному науковому 

доробку зарубіжних та вітчизняних вчених : Ансоффа І.Г. [1], Бланка И.А.[2], Бородінова Ю.Ю. Тимошенко 

Н.Ю. [3], Бутинця Ф.Ф. [4], Генрего Ю. О.,  Поліщук Є. А.,  Василишен Ю. В. [6], Голов С.Ф. [7], Карпенко 

О.В. [11], Попівняк Ю. М. [13], Руденко В. В. [14], Селіверстової Л. [15], Сергеева И. В., Веретенникової Г. 

И.  [16], Сілакової Г. В. Сопіженко О. О. [17], Шевчук О.А. [18]. Розроблено систему індикаторів та зазначено 

складові економіко-математичного моделювання інвестиційної та інноваційної діяльності промислових 

підприємств Войнаренко М.П., Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю. [5]. Методологічні основи та формування 

механізму реалізації інвестиційної політики започаткував Дж.І. Фруман [19].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Велика кількість науково-

методологічних праць присвячена питанням інвестиційної політики підприємств та розвитку інвестування в 

національній економіці, проте не в повній мірі висвітлено теоретико-методичні засади стейкхолдерів 

інвестиційної політики підприємства та можливість їх класифікації за різноманітними ознаками. Тому 

висвітлення інвестиційної політики промислового підприємства через призму матриці стейкхолдерів надає  

можливість ідентифікувати відношення та вплив зацікавлених осіб, що дозволяє спрогнозувати управлінські 

рішення для забезпечення релевантності грошових потоків від інвестиційної діяльності.  

Метою статті є дослідження інвестиційної політики промислового підприємства, побудова матриці 

стейкхолдерів для ідентифікації рівнів впливовості на процес інвестування та зацікавленості усіх гравців.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Для реалізації поставленої цілі перед 

автором поставленні наступні завдання: 

- охарактеризувати основний категоріально-понятійний апарат обраної теми дослідження 

(інвестиційна політика підприємства, матриця та архітектоніка стейкхолдерів); 

- дослідити особливості формування інвестиційної політики промислових підприємств, визначити 

ключові цілі, завдання, класифікаційні ознаки інвестиційної політики промислових підприємств; 

- ідентифікувати рівні зацікавленості та впливу стейкхолдерів при формуванні інвестиційної 

політики промислових підприємств; 

- вдосконалити схему формування інвестиційної політики промислових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Постійні реформи та невдалі спроби інтеграції України 

до сильних економічних структур потребує інтенсифікації трансформаційних процесів. Інвестиційна 

політика є локомотивом та ключовим драйвером щодо напрямів трансформаційних змін в економічній 

системі. Інвестиційна політика підприємств є довгостроковими вкладеннями капіталу що орієнтована на 

створення нових, вдосконалення або модернізації наявних виробничих потужностей, які забезпечують 

розширене відтворення. Ринкові перетворення, що відбуваються в економіці країни, збільшили значення 

інвестицій для кожного підприємства і визначили роль держави в інвестиційних процесах. Для досягнення 

достатнього рівня розвитку промислові підприємства  мають зосередитися на виробництві таких товарів та 

послуг, які найбільш задовольняють споживчий попит як за якістю, так і за ціною, що можливо лише у разі 

проведення виваженої інвестиційної політики. Саме цьому проблема створення наукового підґрунтя для 

розробки та впровадження ефективної інвестиційної політики є однією з найбільш актуальних проблем 

сучасної науки за напрямом економіки та управління підприємствами. 

На часі Україна залишається далеко позаду від світових інноваційних процесів розвитку та 

соціального забезпечення [10, с. 38]. Перед вітчизняними підприємствами досить гостро стоїть питання по-

перше, пошуку нових ідей та дієвих методів управління, по-друге, залучення інвестицій та/або 

диверсифікація фінансових ризиків [9, с. 52]. На сьогоднішній день залишається достатньо низький рівень 

конкурентоспроможності промисловості нашої країни через низьку інноваційну активність, що часто 

обумовлена недостатністю матеріально-технічного й ресурсного забезпечення, інституціональними 

проблемами, нерозвиненістю інноваційної інфраструктури та відсутністю базових передових технологій. 

Крім того, залишаються невирішеними питання енергоефективності, ресурсовідновлюваності та 

раціонального природокористування (екологізації) промислових підприємств, зниження матеріаломісткості 

промислової продукції та стабілізація ресурсного забезпечення промислових виробництв. З цією метою 

доцільно взяти до уваги та адаптувати кращу практику імплементації моделі публічно-приватного 

партнерства «суспільство – бізнес - наука», що заснована на  принципі «S-B-S». Такі кроки створять діалог 

між інвесторами, промисловими підприємствами та науковою спільнотою, це дозволить поступово 

збільшити довіру через створення сприятливого середовища та підвищить інвестиційну привабливість 

промислового підприємства, що в свою чергу посилить інноваційну активність промисловості. 

«Суспільство-бізнес-наука» - система відносин між приватним (МСБ) та науково-дослідницькими 

партнерами, при реалізації яких ресурси обох партнерів об'єднуються з відповідним розподілом ризиків, 

відповідальності та винагород (відшкодувань) між ними, для взаємовигідної співпраці на довгостроковій 

основі під час створення, просування та продажу інноваційних продуктів з метою задоволення суспільних 

благ [6]. 

На принципах «S-B-S» має формуватись сучасна ефективна інвестиційна політика підприємства (ІПП), 

що покликана забезпечити оптимальні умови вкладання власного, позикового та інших видів капіталів для 
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розширення активів об’єкта інвестування, із забезпеченням довгострокового економічного захисту та системи 

гарантування інвестиційних вкладів (гарантії від вето гравців, ззовні - антирейдерські законодавчі норми, з 

середини -  антирейдерський PR), створює конкурентні переваги для досягнення стратегічних цілей та дозволяє 

збільшити ринкову вартість промислового підприємства. Важливою складовою для забезпечення ефективності 

ІПП є інвестиційний захист, інвестиційна довіра й привабливість шляхом створення сприятливого інвестиційного 

клімату, стратегічне мислення управлінського персоналу та власників в системі взаємодії стейкхолдерів 

промислового підприємства.   

З метою формування ефективної інвестиційної політики промислових підприємств в контексті 

принципу «S-B-S» важливим є залучення груп стейкхолдерів, які сприятимуть прозорості та відкритості 

промислового  підприємства, забезпечення захисту інвестиції та сприятиме створенні довіри для 

інноваційної розбудови відносин державних органів влади, суспільства та інвесторів. 

Нам імпонує думка Бланка І.О., що інвестиційна політика підприємства є комплексом теоретичних 

рішень та практичних дій і заходів, що здійснюються підприємством в межах завдань його розвитку та 

визначеної інвестиційної ідеології і забезпечують вигідне вкладання власного, залученого  та  позикового 

капіталу в об’єкти інвестування з метою забезпечення прибутковості (дохідності) господарюючого суб’єкта 

або досягнення інших позитивних результатів в майбутньому [2]. 

На нашу думку, інвестиційна політика промислового підприємства є системою управління 

інвестиціями, або сукупністю взаємопов’язаних видів інвестиційної діяльності, що визначають частку 

реінвестованого прибутку, структуру і масштаби інвестиційних вкладень для забезпечення розвитку та 

розширення діяльності підприємства, нарощування виробничих потужностей, впровадження інновацій, що 

приводить до збільшення прибутку та  примноження інших позитивних ефектів.  

Невід’ємною складовою фінансового забезпечення інноваційної діяльності є інвестиції. Так, 

Войнаренко М.П. зазначив, що основними факторами впливу на фінансове забезпечення інноваційної 

діяльності, є джерела фінансових ресурсів («власні кошти»; «кошти інвестора»; «кредитні кошти»; 

«державні кошти»; «кошти міжнародних та недержавних організацій»), зовнішні чинники та внутрішні 

чинники діяльності промислового підприємства [5]. Автори наводять процес моделювання прийняття 

рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності за допомогою теорії нечіткої логіки, яка 

пов’язана із оцінками функціонування суб’єкта господарювання у ризиковому середовищі.   

Гарбар Ж. В., Гарбар В.А. та Менчинська О.М. [12] виділили важливість аналітичних досліджень 

інновацій в фіскальній політиці промислово розвинених країн, було встановлено, що адаптація фіскальної 

політики до сучасних економічних тенденцій передбачає формування сучасних фінансових установ, 

збалансування фіскального навантаження та дотримання індикативних значень дефіциту бюджету та 

державного боргу, одночасно сприяючи інноваційній трансформації економіки. 

За критерієм ризикових переваг інвестора та залежно від особливостей функціонування 

промислового підприємства формується різні види інвестиційної політики: консервативна; компромісна 

(помірна); агресивна. В залежності від рівня реалізації розрізняють: державна, галузева, регіональна та 

підприємства. Класифікаційні ознаки інвестиційної політики та їх характеристика наведено на рис. 1. 

У світовій практиці виділяють основні цілі інвестиційної політики підприємства, а саме [17, с.202]:  

1) виробничо-технологічні цілі, що спрямовані на розширення та удосконалення виробництва продукції 

підприємства;  

2) господарсько-економічні цілі, досягнення яких підвищить ефективність діяльності підприємства 

(досягнення запланованих економічних результатів з мінімумом витрат);  

3) науково-технічні цілі, що пов’язані з необхідністю інтенсифікації виробництва і прискорення науково-

технічного прогресу;  

4) соціальні цілі, що забезпечують підвищення добробуту та продуктивності праці персоналу 

підприємства;  

5) екологічні цілі, досягнення яких забезпечить найменший негативний вплив на навколишнє природне 

середовище. 

Ключовими завдання інвестиційної політики промислового підприємства: прийняття обґрунтованих 

рішень щодо відтворювальної структури інвестицій; аналіз зацікавлених сторін та формування матриці 

стейкхолдерів, формування і оцінка інвестиційного портфелю, урахування циклічних коливань кон’юнктури 

ринку шляхом комплексного дослідження; підвищення інвестиційної привабливості та іміджу завдяки 

релевантності  інвестиційної інформації. 

На нашу думку, сьогодні важливий вплив на формування інвестиційної політики підприємства чинять  

стейкхолдери, тому здійснення аналізу зацікавлених сторін, шляхом формування матриці видів гравців 

інвестиційного процесу є необхідністю для посилення релевантності інвестиційних грошових потоків.  

В управлінському обліку релевантними витрати вважають майбутні витрати, які змінюються 

внаслідок прийнятого рішення. Витрати, на які прийняте рішення не впливає, називаються нерелевантними 

[4, с. 74; 7, с. 69; 11, с. 84]. З урахуванням поведінкових аспектів економічних суб’єктів релевантні витрати 

сприймають як проектні витрати з обмеженим діапазоном альтернативних рішень.  
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Рис. 1. Класифікаційні ознаки інвестиційної політики 

Сформовано та вдосконалено автором на основі  [3, 14, 16 с. 49]. 

 

Двома основними критеріями релевантності є зв’язок витрат із майбутніми періодами та різний 

розмір для різних варіантів рішень (що передбачає вибір між альтернативними варіантами дій). Для 

визнання певного виду витрат релевантними необхідним є дотримання трьох критеріїв, причому для кожної 

релевантної статті витрат ці три критерії повинні справджуватися одночасно [13, с. 245]:  

– релевантні витрати повинні відноситися до майбутніх періодів;  

– релевантні витрати повинні бути різними для альтернативних рішень; 

– релевантні витрати повинні бути грошовим потоком. 

Зміст інвестиційної політики підприємства охоплює значний перелік складових, що зображено на 

рис. 2.  

Попівняк Ю. М. зазначив, що у фінансовому обліку переважно використовують дані, що 

характеризують минулі рішення і події. Такі показники не можуть бути релевантними стосовно майбутніх 

рішень, оскільки нема змоги вплинути на їх розмір. Минулі дані можна використовувати тільки як основу 

для прогнозування. Витрати минулих періодів умовно поділимо на дві групи: [13, с. 245] 

– витрати, які були здійснені у минулих періодах; 

– витрати, які здійснюються і визнаються як витрати в майбутніх періодах, але вони є наслідком 

рішень, що були прийняті у минулому. 

Впродовж реалізації інвестиційної політики промислового підприємства релевантними грошовими 

потоками називають такі потоки, які лише один раз змінюють своє значення з негативного на позитивне. 
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Консервативна  

Cпрямовується на мінімізацію інвестиційного ризику як пріоритетної мети. 

Здійснюючи таку політику інвестор не прагне ні до максимізації рівня 

поточної прибутковості інвестицій, ні до максимізації темпів зростання 

капіталу, а піклується  лише  про безпеку вкладання капіталу. 

Компромісна 

(помірна)  

Cпрямовується на вибір об’єктів інвестування максимально наближені до 

середньоринкових, за критеріями: рівень поточної прибутковості; темп 

зростання капіталу; рівень ризику. 

Агресивна   

 

Cпрямовується на максимізацію поточного доходу вкладання капіталу у 

найближчий час. Здійснюючи таку політику при оцінці та врахуванні рівня 

інвестиційного ризику і можливостей зростання відводиться допоміжна 

роль. Тобто підприємство уникає вкладень проекти, такі як: тривалим 

інвестиційним циклом, в акції з низьким рівнем дивідендних виплат, в 

облігації з віддаленим строком погашення. 
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Державна  

Cпрямовується на створення законодавчої бази для сфери інвестиційної 

діяльності, в рамках якої затверджується пріоритетні напрями інвестиційної 

діяльності, як окремої загальнодержавної програми або формується у складі 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України, загальнодержавних 

програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку та 

охорони довкілля в межах Державного бюджету України, та визначається 

обсяг асигнувань для фінансової підтримки інвестиційної діяльності. 

 

Галузева 

Регіональна  

 

Під галузевою інвестиційною політикою дослідники здебільшого 

розуміють вибір та інвестиційну підтримку пріоритетних галузей 

господарства, розвиток яких забезпечує економічну й оборонну безпеку 

країни, експорт готової продукції, прискорення науково-технічного 

прогресу і динаміки розвитку економіки країни на найближчу та подальшу 

перспективу. 

Підприємства 

Інвестиційна політика в кожному регіоні країн, що розвиваються, має свої 

особливості, обумовлені наступними факторами: економічною і 

соціальною політикою, що проводиться у регіоні; наявним виробничим, 

ресурсним, інтелектуальним та іншим потенціалом; географічним 

розташуванням; природно-кліматичними та іншими умовами, які можуть 

впливати на інвестиційну привабливість регіону. 

Система управління інвестиціями, або сукупність взаємопов’язаних видів 

інвестиційної діяльності, що визначають частку реінвестованого прибутку, 

структуру і масштаби інвестиційних вкладень для забезпечення розвитку та 

розширення діяльності підприємства, нарощування виробничих потужностей, 

впровадження інновацій, що приводить до збільшення прибутку та 

примноження інших позитивних ефектів.  
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Для релевантних грошових потоків характерні стандартні, типові інвестиційні проекти, в яких з початку 

інвестування капіталу (відтоку грошових потоків) слідують тривалі позитивні надходження грошових 

коштів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2. Зміст інвестиційної політики промислового підприємства 

Авторська розробка 

 

Не менш важливим питання на початковому етапі залучення інвестицій впродовж реалізації 

інвестиційної політики промислового підприємства є аналіз зацікавлених сторін та формування матриці 

стейкхолдерів.  

Стейкхолдерів промислового підприємства доцільно розділити на ознаками рівнів зацікавленості та 

впливовості на інвестиційний процес: вето гравці (veto player), ключові (key stakeholders), первинні (primary 

stakeholders), вторинні (secondary stakeholders).  

Вето гравцями стейкхолдерами промислового підприємства вважають основних зацікавлених 

сторін, або суб’єктів, що надають або можуть надати підтримку, відсутність якої унеможливлює досягнення 

цільових результатів програми розвитку, водночас, такі стейкхолдери  мають можливості накласти вето на 

програму й заблокувати її реалізацію. 

З позиції активного інноваційного розвитку при формуванні інвестиційної політики підприємства 

значну роль відіграє у його забезпеченні наступні складові: 

– забезпечення дієвого діалогу (GR – менеджмент), що побудована на механізмі реалізації 

довгострокових цілей розвитку між вето гравцями, інвесторами та зацікавленими особам у інвестиціях, в 

основі якого полягають принципи взаємної координації та співробітництва, субсидіарності та соціальної 

відповідальності; 

– реальної оцінки інвестиційної привабливості та можливостей промислового підприємства; 

– швидка зміна та адаптація до «кращих практик» інвестиційних спроможностей, які виникають у 

процесі взаємодії із стейкхолдерами;  

– врахування усіх можливих управлінських рішень для запобігання нерелевантних грошових 

потоків;  

– оцінка порівняльних конкурентних переваг інвестиційної політики промислового підприємства;  

– інтенсифікація зв‘язків між оперативним, поточним та  стратегічним управлінням інвестиційною 

діяльністю промислового підприємства. 

Складові механізму залучення іноземних інвестицій забезпечують баланс між інтересами 

підприємства, держави, інвестора та населення [8, с. 11], тобто в ефективному механізмі мають бути 

забезпеченні інтереси усіх стейкхолдерів, а для активного інноваційного розвитку при формуванні 

інвестиційної політики підприємства вони маю взаємодіяти на принципах зваємоузгодженості, 

взаємодопомоги, після яких настає взаємовигода. 
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Рис. 3. Ієрархія зацікавлених сторін при реалізації інвестиційної політики промислового підприємства 

Авторська розробка. 

 

Аналіз зацікавлених сторін та формування матриці стейкхолдерів надає можливість оцінити вигоди 

та можливості при формуванні інвестиційної політики промислового підприємства. Формування системи 

інвестиційної політики промислового підприємства, що наведено на рис. 4.   

 
Рис. 4. Формування системи інвестиційної політики промислового підприємства 

Вдосконалено автором [15, с. 45]. 

 

На початковому етапі формування матриці стейкхолдерів для реалізації інвестиційної політики 

промислового підприємства ідентифікують різні види зацікавлених сторін (осіб, організацій, ключових, вето 

гравців). Визначають їх взаємини та рівні впливу та зацікавленості в інвестуванні. Взаємозалежні зацікавлені 

сторони формують так звану мережу інвестиційної політики промислових підприємств. Матричний аналіз 

зацікавлених сторін є інструментом, який найкраще підходить для аналізу стейкхолдерів. Його ілюстрація та 

визначення рівнів впливовості на процес інвестування забезпечує огляд архітектоніки стейкхолдерів.  

За теорією стратегічного менеджменту Ансоффа И. «організаційна архітектоніка» [1, с.143] 

характеризує систему взаємозв’язків між можливостями розвитку підприємства та його управлінням. 

Архітектоніка стейкхолдерів містить визначення трьох складних понять: архітектура (з грец. ἀρχι – 

головний) та тектоніка (з грец. τεκτονική – побудова), що у сукупності характеризують інструментальну 

основу конструктивного цілого, стейкхолдери (від англ. stakeholders) – фізичні та юридичні особи, які мають 
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легітимний інтерес у діяльності підприємства, організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть 

впливати на її діяльність. Теорія взаємодії та поведінки зацікавлених сторін (стейкхолдерів) в оригінальному 

варіанті представлена працями Дж.І. Фрумана [19], в яких розкриває взаємовідносини фірми з індивідами 

або групами, інтереси яких стосуються діяльності організації. 

Архітектоніка стейкхолдерів характеризує композиційну ієрархію відносин та комплекс 

взаємозв’язків, систему домінувань й підпорядкувань різноманітних зацікавлених сторін від вето гравців до 

груп інтересів та впливу, що зумовлює співвідношення усіх елементів. 
Дослідження організаційної архітектоніки забезпечення стійкості економічного розвитку 

машинобудівних підприємств має відбуватися в перебігу логічного зв’язку цілого (внутрішньої системної 

структури) та часткового (підсистем) і виходити з їхньої сутності та властивостей. Такий підхід дає 

можливість виокремити три взаємопов’язаних аспекти системно-синергетичного підходу до організаційної 

архітектоніки підприємства: 1) виробничий аспект, що має першочергове значення внаслідок того, що 

якість, обсяг продукції та рівень витрат машинобудівних підприємств здійснюють вплив на характер 

функцій, що відбуваються у процесі відтворення, оскільки за цими показниками оцінюється не тільки 

результативність діяльності, а й організація та структура підприємства, які визначаються технологією 

виробництва; 2) аспект ефективності, що висуває на перший план проблему вибору критеріїв оцінювання як 

результатів діяльності виробничо-господарської системи, так і окремих підсистем підприємства. 3) 

структурно-організаційний аспект, що передбачає можливість формування структури управління [18, с. 85]. 

Дослідження архітектоніки стейкхолдерів в контексті формування інвестиційної політики 

промислового підприємства націлене на:  

1) стратегічну взаємодію, підтримку та поради про акторів та гравців (релевантну інформацію, якої 

часто бракує, або наслідки впроваджених реформ та інше);  

2) культуру, довіру та транспарентність; 

3) домінування безпеки в системі управління ризиками та забезпечення балансу інтересів між гравцями; 

4) контролінг та управління інвестиційними ресурсами; 

5) розподіл ролей та прав в інвестиційній діяльності промислового підприємства; 

6) побудова дерева цілей, поведінкових аспектів та управлінських рішень, що впливають на 

залучення та використання інвестицій; 

7) огляд потенційних партнерів по співпраці, які знаходяться в несприятливому становищі, 

виключаючи маргінальних та дискримінаційних суб’єктів інвестиційного процесу, так як вони чинять 

негативний вплив на інвестиційну привабливість; 

8) максимізація ефективності - економічної, соціальної, екологічної та інших корисних ефектів, 

шляхом забезпечення оптимальної структури.  

Налагодження складної системи взаємозв’язків щодо забезпечення стратегічних пріоритетів розвитку 

дозволить максимально ефективно реалізувати не тільки інвестиційний, а інноваційний потенціал промислових 

підприємств. Активізація інноваційного потенціалу промислових підприємств відбувається через переосмислення 

споживчих навичок, формування нових бізнес-моделей та орієнтація на принципи сталого розвитку. 

За результатами ідентифікації стейкхолдерів побудуємо матрицю стейкхолдерів інвестиційної 

політики промислового підприємства (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Матриця стейкхолдерів інвестиційної політики промислового підприємства. 

Авторська розробка. 
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політики промислового підприємства обирають побудову матриці стейкхолдерів, вона складається з:  
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2. Ключові (key stakeholders): 

- Уряд. Вбачає необхідним створення сприятливого інвестиційного клімату задля посилення 

конкурентоспроможності та розвитку промислових підприємств, створення робочих місць та нових підприємств, 

розвиток ділової активності та стратегічний орієнтир на перехід від сировинної економіки до економіки кінцевої 

продукції із глибокою переробкою, надання гарантій та зростання рівня захисту інвестора. 

- МЕРТ.  Зацікавлене у зростанні обсягів ВВП, зменшенні ризиків у функціонуванні промисловості 

та інноваційному розвитку галузі;  

- МФУ та ДФСУ. Стимулювання залучення та використання інвестицій через зміну підходу до оподаткування; 

- Іноземний інвестор, фонд (мається на увазі великий, інституційний). Розвиток промисловості та 

розширення українського промислового  виробництва, передача технологій та інформації. 

Інституціональний механізм інвестування здійснюється шляхом угод M&A (Merge and Acquisition), 

залучення інвестицій “Грінфілд” (Greenfield Investments), придбання прав користування землею, 

природними ресурсами та інших майнових прав, купівлею, рекапіталізацією та продуктами будівництва, 

IT – сфери або розвитку (Hybrid Capital); 

- Іноземний інвестор (мається на увазі невеликий, приватний). Розвиток підприємства та 

виробництва, створення ланцюга доданої вартості та обмін технологіями й інформацією; 

- Неурядові організації (асоціації, об’єднання тощо) та інвестиційні фонди, інвестиційні платформи 

(краудфандинг в Україні «Спильнокошт» (2012), «На старте» (2014) та «Куб» (2016)). Сприяння 

зростанню кількості робочих місць, здешевлення вартості інвестиційних ресурсів та ефективна їх реалізація 

у промисловості, вихід промисловості на нові ринки збуту.  

3. Первинні (primary stakeholders) : 

- приватний (малий та середній) бізнес. Пошук інвестиційних ресурсів для інноваційного розвитку 

(альтернативних джерел енергії, новітніх технологій (IT – технологій) та техніки (інжинірингові). 

Зацікавлений зайняти нішу в промислово-технологічному ланцюгу вартості, навіть на правах аутсорсингу.  

- приватний (великий) бізнес. Управлінський та фінансовий контроль над загальним промислово-

технологічним ланцюгом вартості, збільшення частки ринку, максимізація прибутків.  

4. Вторинні (secondary stakeholders): 

- громадські організації. Агенти впливу на виконання умов діючого законодавства; 

- наймані працівники підприємств. Покращення умов праці, інтенсифікація виробництва, що в свою 

чергу впливає на зростання рівня оплати праці працівника; 

- експортери. Посилюється привабливість продукції та конкурентоспроможність на світовому ринку. 

- імпортери. Противники залучення промисловими підприємствами інвестиційних ресурсів, так як 

відбувається збільшення рівня конкурентоспроможності української продукції, що проявляється у імпортозаміщенні. 

Формуючи інвестиційну політику промислового підприємства через призму матриці стейкхолдерів 

стає можливим ідентифікувати відношення та вплив зацікавлених осіб, що дозволяє спрогнозувати 

управлінські рішення для забезпечення релевантності грошових потоків від інвестиційної діяльності. Серед 

факторів впливу, слід звернути увагу на ключові виклики інвестиційної політики промислового 

підприємства. Виклики імплементації інвестиційної політики промислового підприємства є постійні ризики, 

що притаманні національній економіці: політичний й популістичний ризик (недоведення реформ до 

логічного завершення), неузгодженість між органами виконавчої влади, партнерами в розробці 

інвестиційних програмних документів розвитку промисловості. 

Висновки. Отже, сформована матриця стейкхолдерів в контексті формування інвестиційної політики 

промислового підприємства, передбачає ідентифікацію рівня впливу та зацікавленості стейкхолделів з позиції іх 

інтересів. Розроблена матриця дозволяє спрямувати ключові орієнтири розвитку інвестиційної активності 

промислових підприємств. Вона є результатом детального аналізу цілей та інтересів стейкхолдерів різних груп, 

водночас, даний орієнтир та управлінська оцінка відображає тісну взаємодію у публічно-приватному партнерстві. 

Архітектоніка стейкхолдерів характеризує композиційну ієрархію відносин та комплекс взаємозв’язків, систему 

домінувань й підпорядкувань різноманітних зацікавлених сторін від вето гравців до груп інтересів та впливу, що 

зумовлює співвідношення усіх елементів. Формуючи інвестиційну політику промислового підприємства через 

призму матриці стейкхолдерів стає можливим ідентифікувати відношення та вплив зацікавлених осіб, що дозволяє 

спрогнозувати управлінські рішення для забезпечення релевантності грошових потоків від інвестиційної діяльності. 

У подальших наукових планах орієнтовано розробити концептуальні засади інвестиційної політики промислового 

підприємства із врахуванням реалій фінансових механізмів української промисловості. 
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ТА 

СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗРУШЕНЬ 
 
У статті досліджено формування структури інтелектуального капіталу в умовах інноваційного розвитку економіки. 

Визначено фундаментальну роль людського капіталу серед структуроутворюючих елементів інтелектуального капіталу 
суспільства. Висвітлено значення та функції інституційно-інфраструктурної складової інтелектуального капіталу. 
Охарактеризовано умови формування інформаційного та клієнтського капіталів як важливих компонентів інтелектуального 
капіталу. Доведено тісну взаємозалежність окремих структурних елементів інтелектуального капіталу та синергетичний 
ефект від їх.взаємодії. 

Ключові слова: інтелектуальний капітал, технологічні інновації, людський капітал, інформаційний капітал, 
контрагентський капітал, інституційно-інфраструктурний капітал, трансфер технологій, цифрова економіка. 
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STRUCTURAL COMPONENTS OF INTELLECTUAL CAPITAL  

IN THE CONDITION OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SOCIAL AND 

CULTURAL MOVEMENTS 
 
Intellectual capital is truly considered the main social wealth, the movement of development innovational economy able 

to compete. The aim of article is the survey of structural components of intellectual capital in the condition of technologically 
oriented innovation development and social and cultural social transformations. Human, informational, contractoral and institutional 
and infrastructural capitals are organically interacted in the complex of national intellectual capital. Human capital in the complex of 
intellectual capital plays the fundamental role as the formation and effective using of other structural components of intellectual 
capital and it directly depends upon the level of its development. Superstructure of manysided and endless inner interaction of all 
compound parts of intellectual capital, maintenance of its mutual relations with outer stakeholders is held with the help of 
institutional and infrastructural capital. The results of intellectual, innovational and scientific technical activity, patents, no-how, 
program products, the data base, the results of NDDKR, informational and telecommunical technologies, technological, scientific 
and technical, social and economical and spiritual information, informational system and informational recources belong to 
informational capital. Contractoral capital is the system of reliable and longtermed, confidential and mutual profitable formal and 
nonformal relations between the state and outer economical contractors and subjects of  inner national environment of intellectual 
capital development ( humans, subjects of economy, managing institutes ets. ) which were completed in the process of formation 
and using  the intellectual capital and they promote the stability of development of national economy, innovational and scientific 
and technical spheres, the increasing of national income and level of ability of the state  to compete, and also the increasing of 
reserve recources of improvement of intellectual part of economical development in perspective.  

Key words: intellectual capital, technological innovations, human capital, informational capital, institution and 
infrastructural capital, transfer of technologies, numeral economy. 

 

Постановка проблеми. Технологічні та соціокультурні перетворення глобального характеру 

спричинили невідворотну необхідність формування моделі інноваційного розвитку вітчизняної економіки, а 

інноваційна діяльність стала невід’ємною складовою сучасного життя суспільства. Формування нової 

економіки потребує новітніх технологій, активізації механізмів інвестування у сфері інновацій, підвищення 

якості людського капіталу. Інноваційно орієнтований соціально-економічний розвиток суспільства 

супроводжується могутніми технологічними змінами. Становлення цифрової економіки пов’язане з 

активним упровадженням в усіх сферах людського буття технологій штучного інтелекту, роботизації, 

біотехнологій, електронних грошей, блокчейну та інших цифрових технологій зберігання, обробки й 

передачі інформації. Ефективність механізмів реалізації інновацій залежить від соціокультурних цінностей 

розвитку суспільства, його готовності до сприйняття змін і нововведень. 

Важливим фактором технологічних, економічних та соціальних трансформацій сьогодення є 

інтелектуальний капітал, формування якого опосередковує інноваційну інфраструктуру, технологізацію 

інновацій, і, зрештою, усю систему інноваційної суспільної свідомості. Інтелектуальний капітал по праву 

вважається основним суспільним багатством, рушієм розвитку конкурентоспроможної інноваційної 

економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування та розвитку інтелектуального 

капіталу ґрунтовно вивчені та стали предметом активних дискусій в наукових працях вітчизняних та 

закордонних вчених. Мова йде насамперед про дослідження таких науковців, як М. Армстронг, 

В. Базилевич, М. Бендиков, Д. Белл, Е. Брукінг, О. Бутнік-Сіверський, Н. Гавкалова, В. Геєць, О. Грішнова, 

Д. Даффі, Л. Джойя, Л. Едвінсон, Д. Клейн, О. Кендюхов, Х. Макдональд, М. Мелоун, Л. Прусак, 
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П. Салліван, К. Свейбі, Т. Стюарт. Л. Федулова, А. Чухно. Вагомий внесок зроблено вченими в теоретичне 

обґрунтування економічної природи інтелектуального капіталу, дослідження його змісту і структури, 

процесів інтелектуалізації економіки. Однак сучасна економічна наука потребує подальших досліджень 

механізмів формування інтелектуального капіталу та його структурних елементів в умовах авангардного 

розвитку цифрової економіки, зміни природи людської праці й інтелекту. 

Метою статті є дослідження структурних компонентів інтелектуального капіталу в умовах 

технологічно орієнтованого інноваційного розвитку та соціокультурних суспільних трансформацій. 

Виклад основного матеріалу. Авторські дослідження економічної природи та структури 

інтелектуального капіталу базують на тому, що у складі національного інтелектуального капіталу органічно 

взаємодіють людський, інформаційний, контрагентський та інституційно-інфраструктурний капітали. При 

цьому людський капітал у складі інтелектуального відіграє фундаментальну роль, адже від рівня його 

розвитку безпосередньо залежить формування та ефективне використання інших структурних компонентів. 

Саме людина (громадянин) є носієм знань та інформації, генератором ідей, які, в свою чергу, в процесі 

практичного застосування фактично створюють підґрунтя для синтезу інформаційного, контрагентського та 

інституційно-інфраструктурного капіталів. 

О. Кендюхов стверджує про те, що серед усіх складових інтелектуального капіталу, які перебувають 

у тісному діалектичному взаємозв’язку, ключова роль належить персоніфікованому (людському) 

капіталу [1]. 

Н. Притуляк у своєму дослідженні схиляється до думки, що людський капітал складається з 

людського потенціалу (не кодифікованих знань), тобто тих знань і вмінь, що ними володіє людина, але які 

нею ще не використані в господарському процесі, та інтелектуальних активів (кодифікованих знань), до 

яких належать інструкції, програми, методики, пропозиції, стандарти, звіти, правила, патенти, ліцензії, 

авторські права, наукові дослідження й розробки. Такий підхід до розуміння людського капіталу не 

відокремлює нематеріальні знання від матеріальних, розмежовує сутність понять «людський капітал» і 

«людські активи». Головним призначенням людського капіталу є створення й поширення інновацій, 

використання яких дає як підприємству, так і країні загалом справжні конкурентні переваги [2]. 

В. Кириленко вважає, що людина є первинним, «генетичним» суб’єктом інтелектуального капіталу, 

його власником у форматі країни та регіону, а людський капітал формує ядро інтелектуального 

потенціалу [3].  

Налагодження багатосторонньої та безперервної внутрішньої взаємодії усіх складових 

інтелектуального капіталу, забезпечення його взаємовідносин із зовнішніми стейкхолдерами відбувається за 

посередництва інституційно-інфраструктурного капіталу. Фактично саме за рахунок зосереджених у ньому 

ресурсів формується сприятливе середовище розвитку інтелектуального капіталу та вибудовуються канали, 

по яких циркулюють інформація та знання. 

Інституційно-інфраструктурну складову інтелектуального капіталу охарактеризуємо більш 

детально. На сьогодні поняття «інфраструктура» в економічній літературі найчастіше тлумачиться як 

сукупність окремих складових у розрізі певної галузі. Так, у літературних джерелах найчастіше можна 

зустріти дослідження таких інфраструктур, як виробнича (обслуговує виробництво), соціальна (забезпечує 

життєдіяльність населення) та ринкова (забезпечує рух товарів, робіт, послуг). Але в умовах постійного 

розширення соціально-економічних відносин цей перелік доповнюється інституційною (забезпечує 

управління економікою), інформаційною (забезпечує функціонування та розвиток інформаційного 

середовища), інноваційною (обслуговує та забезпечує реалізацію інноваційної діяльності) та екологічною 

(необхідною для охорони та покращення навколишнього середовища), туристичною (забезпечує потреби 

туристів у відпочинку та пізнавальній діяльності) [4]. 

Центральним суб’єктом інтелектуально-інноваційної інфраструктури є людина. Зв'язок, що існує 

між особистістю (громадянином) та основними функціональними ланками інфраструктури, є двостороннім, 

адже побудова та ефективне функціонування інфраструктури прямо залежить від компетентності, 

професіоналізму та рівня розвитку людини. У свою чергу, всі інфраструктурні елементи здійснюють прямий 

чи опосередкований вплив на розвиток людини як головного носія знань і генератора ідей та інновацій. 

Загалом на інтелектуально-інформаційну інфраструктуру покладено виконання наступних функцій: 

- створення сприятливих умов (середовища) формування та розвитку інтелектуального капіталу; 

- забезпечення безперервного руху різних видів ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових) між 

функціональними одиницями (інститутами), фізичними особами (громадянами) та суб’єктами 

господарювання різних організаційно-правових форм власності; 

- якісне та всеохоплююче інформаційне забезпечення усіх учасників процесу формування та 

використання інтелектуального капіталу, знань та інновацій; 

- підвищення ефективності роботи суб’єктів регулювання та управління розвитком 

інтелектуального капіталу внаслідок їх спеціалізації; 

- організаційно-правове оформлення регульованих відносин щодо забезпечення розвитку 

інтелектуального капіталу; 

- сприяння процесу державного регулювання економіки знань; 
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- виконання поєднуючої (пов’язуючої) функції у процесі формування єдиного економічного 

простору розвитку інтелектуального капіталу за рахунок мережевої ієрархічної структури. 

Інформаційний капітал – це своєрідне сховище формалізованих знань та інформації. А інформаційні 

ресурси, з яких він складається, циркулюючи по мережі, створеній інституційно-інфраструктурним 

капіталом, підживлюють та оновлюють решту структурних складових національного інтелектуального 

капіталу.  

Зв’язок інформаційного капіталу з людським капіталом простежується під час систематизації знань 

окремих особистостей у вигляді баз даних та подальшого творчого їх застосування за рахунок різних 

методів управління людським капіталом, використання інформаційних систем, технічного та програмного 

забезпечення тощо. А вже за рахунок взаємодії людського та інформаційного капіталів відбувається 

формування контрагентського капіталу. 

До інформаційного капіталу, на нашу думку, належать результати інтелектуальної, інноваційної та 

науково-технічної діяльності, патенти, ноу-хау, програмні продукти, бази даних, результати НДДКР, 

інформаційно-телекомунікаційні технології, технологічна, науково-технічна, соціально-економічна та 

духовна інформація, інформаційна система та інформаційні ресурси. 

Контрагентський капітал – це система надійних та довгострокових, довірчих і взаємовигідних 

формалізованих та неформалізованих відносин держави із зовнішніми економічними контрагентами та 

суб’єктами внутрішнього національного середовища розвитку інтелектуального капіталу (громадянами, 

суб’єктами господарювання, управлінськими інститутами тощо), які склалися у процесі формування і 

використання інтелектуального капіталу та сприяють стабілізації розвитку національної економіки, 

інноваційної та науково-технічної сфер, зростанню національного доходу та рівня конкурентоспроможності 

країни, а також накопиченню резервних ресурсів зміцнення інтелектуальної складової економічного 

розвитку в перспективі. 

В економічній літературі зустрічається поняття «соціальний капітал», в основі якого також, на 

думку багатьох сучасних дослідників (Дж. Коулмен, П. Бурдьє, Ф. Фукуяма), лежать зв’язки, міжособистісні 

взаємовідносини, тісна співпраця окремих громадян, громадських об’єднань та держави (в особі інститутів 

державного управління), що ґрунтуються на взаємодовірі. При цьому, на нашу думку, соціальний капітал та 

контрагентський капітал не є тотожними поняттями. Адже, на відміну від соціального капіталу, 

контрагентський капітал включає як формальні, так і неформальні взаємовідносини у соціально-економічній 

та управлінській сферах формування та розвитку інтелектуального капіталу, і, окрім того, до його складу 

входять також результати таких взаємозв’язків (міжнародні договори та угоди, репутація та бренд країни). 

Та й в основі не всіх взаємозв’язків, що формують контрагентський капітал, лежить довіра, деякі з них, 

навпаки, вибудовуються на взаємній недовірі (прикладом є взаємовідносини країн-конкурентів). 

На наш погляд, контрагентський капітал умовно можна поділити на дві тісно взаємопов’язані 

складові: внутрішній та зовнішній контрагентський капітали.  

Внутрішній контрагентський капітал – це сталі довготривалі взаємовідносини, що склалися з 

приводу формування та використання інтелектуального капіталу в межах макросередовища з урахуванням 

управлінського впливу держави на його розвиток. 

Зовнішній контрагентський капітал – це взаємовідносини держави з іншими країнами та 

міжнародними інститутами (постачальниками, партнерами, конкурентами, інвесторами та кредиторами), що 

впливають на місце країни у міжнародних рейтингах. 

Основні структурні елементи внутрішнього та зовнішнього контрагентського капіталу наведено в 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Основні структурні елементи внутрішнього та зовнішнього контрагентського капіталу 

С
тр

у
к
ту

р
н

і 
ел

ем
ен

ти
 

Внутрішній контрагентський капітал Зовнішній контрагентський капітал 

узгоджені багатосторонні відносини між державою, 

регіонами та суб’єктами господарювання як основними 

рівнями управління розвитком інтелектуального капіталу на 
макро-, мезо- та мікрорівнях та їх вплив на розвиток 

окремого індивіда (носія знань та генератора новітніх ідей); 

ставлення громадян до державної економічної політики 
(репутація держави в межах національного внутрішнього 

соціально-економічного середовища); 

взаємовідносини, що склалися між основними учасниками 
(інститутами) формування та використання 

інтелектуального капіталу та між основними учасниками 

національної мережі трансферу технологій; 
потрійна спіраль (освіта, наука, виробництво) 

національний бренд та репутація держави як надійного 

контрагента на зовнішньому ринку; 

взаємовідносини з країнами-постачальниками інноваційних 
технологій та продукції; 

взаємовідносини з країнами-партнерами, які внаслідок 

стратегічної співпраці і створення міжнародних альянсів 
забезпечують стабільне зростання та розвиток інноваційної 

національної економіки; 

взаємовідносини з іноземними інвесторами; 
взаємовідносини з міжнародними організаціями та фінансово-

кредитними установами (інститутами); 

відносини з країнами-конкурентами; 
канали збуту інноваційних технологій – світова трансферна 

мережа поширення інноваційних технологій та місце країни у 

ній. 

Джерело: складено авторами 

 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 101 

Розглянемо місце окремих елементів у структурі контрагентського капіталу держави. Для початку 

ознайомимося з основними елементами  внутрішнього контрагентського капіталу, так як, на нашу думку, він 

є першоджерелом та фундаментом ефективного формування зовнішнього контрагентського капіталу. Без 

узгодженої та збалансованої взаємодії усіх елементів на національному рівні неможливо посісти високі 

позиції на глобальному. 

Багатосторонні відносини, що склалися між основними суб’єктами управління розвитком 

інтелектуального капіталу (держава, регіони, суб’єкти господарювання) та їх вплив на розвиток окремого 

індивіда (носія знань та генератора ідей), на наш погляд можна, представити наступним чином (рис.1.). 

Між державою та регіонами існують рівноправні взаємовідносини з питання розвитку 

інтелектуального капіталу та міцний двосторонній зв’язок, що виник під впливом такого фактора, як 

децентралізація. Децентралізація у сфері розвитку інтелектуального капіталу має на меті оптимізацію 

територіальної, організаційно-правової та фінансово-економічної основ державного управління – 

відтворення ефективної системи управління розвитком інтелектуального капіталу на державному, 

регіональному та місцевому рівнях, здатної швидко реагувати на мінливі умови зовнішнього середовища, 

потреби та проблеми сучасного інформаційно-інноваційного суспільства. 

Децентралізація, яка є одним із пріоритетних принципів сучасних систем державного управління, а 

також складовою майже усіх державних, галузевих і секторальних реформ, надала можливість людині 

(громадянину) впливати на прийняття публічно важливих рішень у питаннях управління формуванням та 

використанням інтелектуального капіталу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення 

Позначення Зміст 

 

 

Непрямий вплив органів державного та регіонального управління на формування та 

використання інтелектуального капіталу індивіда через здійснення впливу на діяльність 

суб’єктів господарювання та прямий вплив на розвиток інтелектуального капіталу 

суб’єктів господарювання. 

 Вплив окремого індивіда на формування політики управління інтелектуальним 

капіталом на макро-, мезо- та мікрорівнях. 

 Зворотній вплив суб’єктів господарювання на державну та регіональну політику 

управління розвитком інтелектуального капіталу та на управлінські рішення, що 

приймаються. 

 Прямий вплив державної, регіональної влади та суб’єктів господарювання на розвиток 

індивіда (носія знань та генератора інноваційних ідей). 
Рис.1. Схематичне відображення багатосторонніх взаємовідносин між державою, регіонами і суб’єктами господарювання та їх 

вплив на окремого індивіда (громадянина, людину) 

Джерело: розроблено авторами 

 

Як видно з рис. 1, індивіду (громадянину) відводиться центральна роль, адже розвиток 

особистості – це запорука ефективного формування інтелектуального капіталу. На розвиток людини 

здійснює вплив кожен з учасників багатосторонніх відносин (за рахунок розробки та подальшої реалізації 

державної, регіональної та корпоративної політики), однак при цьому людина здійснює зворотній вплив. 

Адже, окрім того, що економічний розвиток залежить від вміння ефективно управляти знаннями та 

інформацією, що є у розпорядженні держави, не варто забувати й про те, що рушійною силою суспільного 

прогресу є людська особистість. 

Індивід (працівник, 

громадянин) 

Держава Регіони 

 

Суб’єкти 

господарювання 
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Варто відзначити, що державна та регіональна політики управління, стратегії та програми розвитку 

інтелектуального капіталу практично реалізуються на мікроекономічному рівні в межах окремих 

підприємств, установ, організацій та інститутів. Таким чином, держава та регіони формують сприятливе 

середовище розвитку та урегульовують розвиток інтелектуального капіталу за рахунок розробки 

стратегічних планів розвитку, а суб’єкти підприємницької діяльності є виконавцями цих планів. 

Державний та регіональний апарат управління можуть здійснювати як прямий вплив на розвиток 

інтелектуального капіталу індивідів, так і опосередкований, посередником в останньому варіанті будуть 

суб’єкти господарювання як державної, так і приватної форм власності.  

Необхідно наголосити, що вищезгадані багатосторонні зв’язки залежать безпосередньо від 

формування та ефективного функціонування інших трьох елементів інтелектуального капіталу, а саме 

людського, інформаційного та інституційно-інфраструктурного капіталів. 

Неабияку роль у національному економічному розвитку та у формуванні інтелектуального капіталу 

відіграє ставлення, довіра громадян до держави та державного апарату управління (загальнонаціональний 

або внутрішній імідж держави) зокрема. Адже одним із напрямків становлення суспільства та забезпечення 

соціально-економічного зростання в будь-якій державі є розвиток інституту державної служби як 

найважливішого механізму управління суспільними змінами. 

Довіра до влади (англ. trust, confidence in power) – ставлення до органів державної влади та 

посадових осіб, їхньої діяльності, яке базується на вірі, переконаності та впевненості громадян у надійності, 

компетентності, сумлінності, щирості, чесності даної влади [6, с.173.]. Підтримка і розвиток атмосфери 

довіри між державою та громадськістю є найважливішою частиною державного управління. 

У цілому виокремлюють рівень політичної довіри до політичної системи, рівень політичної довіри 

суспільства до інститутів, організацій, осіб тощо. Політичною довірою до політичних інститутів вважають 

переконаність громадян у тому, що ці інститути ефективно вирішуватимуть проблемні питання навіть за 

відсутності контролю за їх діяльністю. Без довіри неможливо розробити та реалізувати загальну стратегію 

розвитку суспільства, реалізувати реформи та забезпечити сталий розвиток інтелектуального капіталу. За 

відсутності довіри будь-яка державна реформа чи програма розвитку отримуватиме суттєвий супротив у 

громадськості.  

Одним із основних засобів забезпечення формування суспільної довіри є застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій (у т. ч. Інтернет) та пов’язане з ним підвищення рівня 

інформатизації суспільства, доступ до створених органами влади ресурсів, наявність технічних можливостей 

їх використання. 

Серед чинників, що прямо впливають на підвищення рівня довіри до держави та владних структур, 

варто виокремити інформаційну прозорість. Прозорість діяльності органів державної влади повинна 

гарантуватися наявністю юридично закріпленого доступу до публічної інформації; наявністю технічних 

можливостей для його здійснення; реалізацією органами влади відповідних нормативно закріплених 

процедур; потребою суспільства в отриманні інформації про діяльність суб’єктів владних повноважень [7]. 

Ще однією складовою внутрішнього контрагентського капіталу є узгоджені взаємовідносини, що 

склалися між основними державними інститутами управління розвитком інтелектуального капіталу, а також 

взаємозв’язки між учасниками національної трансферної мережі. Наприклад, взаємовідносини між 

закладами освіти, як провідними інститутами підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів, та ринком праці 

в особі підприємств та організацій (потенційних роботодавців) і Державної служби зайнятості як 

регулюючого органу, що контролює потреби ринку. 

У сфері трансферу технологій – це взаємовідносини між науковими організаціями, підприємствами, 

науковцями-фізичними особами (які працюють поза межами виробничого процесу або не в наукових 

організаціях, але при цьому здатні створювати технології та інноваційний продукт в процесі власних 

досліджень і за свій кошт), Центром науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку 

України (Укртехінформ – головний координатор мережі трансферу технологій), організаціями інноваційної 

інфраструктури незалежно від форми власності (на постійній або тимчасовій основі надають послуги у 

галузі науково-технічної експертизи, захисту прав інтелектуальної власності, менеджменту, маркетингу, 

консалтингу, рекламної та інформаційної діяльності), а також «продавцями» та «покупцями» технологій 

(академічні і галузеві науково-дослідні інститути, університети, компанії малого, середнього та великого 

бізнесу, приватні особи, що здійснюють просування технологічної інформації та пошук технологічних 

партнерів) [8]. 

Для того, щоб утримати міцні позиції у світовому співтоваристві, мало просто забезпечити високий 

рівень розвитку інтелектуального капіталу в національних межах, потрібно подбати і про успішний вихід 

країни на міжнародний ринок. Результатом взаємодії держави із зовнішнім по відношенню до неї 

середовищем і є зовнішній контрагентський капітал.  

Важливу роль у процесі просування держави на глобальному рівні виконує створений національний 

бренд. Бренд є важливим нематеріальним активом держави та характеризується рядом ознак, серед яких: 

- відсутність матеріальної основи; 

- ефективне його використання є запорукою отримання ймовірних майбутніх економічних вигод за 
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умови реалізації наявного у розпорядженні держави потенціалу окремо чи у поєднанні з іншими активами, 

що прямо чи опосередковано впливає на зростання майбутніх чистих грошових потоків; 

- високий ступінь невизначеності щодо розмірів можливого майбутнього доходу від його 

використання. 

Отримання комерційної вигоди від використання бренду можливе за умови, що державний бренд та 

його складові мають суттєвий вплив на ринок, тобто виділяються на фоні брендів інших країн. Варто 

відзначити, що бренд є свого роду живим організмом, що постійно розвивається, а в його основу покладена 

перспективна з точки зору маркетингу ідея. Без наявності останньої створити, розвинути чи підтримати 

бренд в умовах ринку практично неможливо. 

У сучасних умовах стратегія брендингу передбачає, що об’єкт брендингу повинен зосереджувати у 

собі важливі та цінні для споживача (економічного контрагента) якості, що викликають стійкий емоційний 

відгук і допомагають встановити з ним довгострокові відносини, бути популярним, щоб його легко 

впізнавали.  

Отже, бренд держави – це нематеріальний актив, що включає динамічну систематизовану 

сукупність взаємопов’язаних характеристик, позитивних та негативних, раціональних та емоційних 

вражень, усвідомлених асоціацій, культурного образу, що сформувалися у свідомості контрагента в 

результаті довготривалої взаємодії з державою, та унікальну інформацію, яка забезпечує формування 

взаємовигідних лояльних відносин на міжнародному ринку, є джерелом конкурентної переваги та спонукає 

до довготривалої продуктивної співпраці. 

Завдяки успішності національного бренду країна може не лише здобути світове визнання серед 

своїх контрагентів, а й забезпечити надходження інноваційних ідей за рахунок залучення 

найкваліфікованіших фахівців. 

З-поміж значної кількості функцій, що виконуються брендом, окремої уваги заслуговує 

комунікаційна. Саме за рахунок бренду налагоджуються міцні комунікаційні зв’язки з економічними 

контрагентами та опосередковано здійснюється вплив на управлінські рішення, внутрішню та зовнішню 

політику решти учасників зовнішньоекономічного середовища. 

Стійка позитивна репутація створює для держави вагомі додаткові переваги, а саме: безсумнівну 

довіру з боку партнерів та інвесторів. За наявності альтернативного вибору, країну із незмінно позитивною 

міжнародною репутацією обирають першою та саме з нею будують продуктивні та довготривалі відносини.  

Визначальну роль в економічному та інноваційному розвитку національної економіки відіграє такий 

фактор, як міжнародний трансфер технологій. Він сприяє удосконаленню наукової бази новітніх галузей 

промисловості, створенню бази технологій майбутнього, поширенню впливу національних досягнень у 

традиційних технічних і фізичних науках, розвитку малого та середнього бізнесу на основі новітніх 

технологій, експорту ефективних технологій масового і серійного виробництва [9]. 

Під міжнародним трансфером технологій ми розуміємо складну систему міжнаціональних 

комунікацій щодо передачі технологій, формалізованих та неформалізованих знань прикладного характеру, 

як у комерційній так і некомерційній формах, яка спрямована на створення сприятливих умов для 

довготривалих безпосередніх чи опосередкованих ділових контактів й економічної співпраці між країнами-

експортерами та країнами-покупцями (споживачами), за рахунок забезпечення злагодженості дій усіх 

учасників системи та подолання структурних, організаційних, культурних, географічних бар’єрів.  

Найчастіше взаємовідносини у сфері міжнародного трансферу технологій розглядають у двох 

площинах: комерціалізація технологій (трансфер технологій зі сфери НДДКР у виробництво) та 

транснаціональний трансфер (експорт, імпорт технологій – переміщення технологій між різними 

інституціональними середовищами). 

Трансфер технологій здійснює значний вплив на прискорення інноваційного розвитку національних 

економік за рахунок двосторонньої спрямованості. У світовій практиці трансферу технологій найбільше 

розповсюдження одержали ліцензійні угоди, які передбачають комплексний технологічний обмін з 

наданням ноу-хау та інжинірингових послуг. 

До неофіційного трансферу технологій, що зазвичай має некомерційну (безоплатну) основу, 

відносяться технічні, наукові і професійні журнали, періодика та інша спеціальна література, бази і банки 

даних, патентні видання, документи, довідники та ін.; міжнародні ярмарки і виставки, конференції і 

симпозіуми; стажування вчених і фахівців у фірмах, університетах, організаціях; обмін ліцензіями і 

технічною інформацією на паритетних основах; створення невеликих фірм венчурного типу фахівцями з 

однієї або з різних країн; створення великими корпораціями закордонних маркетингових підрозділів; 

міграція вчених і фахівців, у тому числі «відтік мізків». 

Безоплатні форми передачі технології не потребують жорстокої регламентації. Комерційні ж форми 

передачі технології, як внутрішньодержавні, так і міжнародні, оформлюються у вигляді договору 

(ліцензійного, про наукове-технічне співробітництво, про спільне виробництво або договору купівлі-

продажу).  

Завдяки ефективному функціонуванню міжнародної мережі трансферу технологій можливі наступні 

варіанти розвитку національних економік: 
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- у країнах, економіка яких розвивається за рахунок екстенсивного використання факторів 

виробництва, технології асимілюються шляхом імпорту, угод з поставок, прямих іноземних інвестицій та 

імітацій. Для більшості країн, що не є технологічними лідерами, віддача від запозичення технологій 

набагато перевищує віддачу від проведення самостійних НДДКР [10];  

- у країнах, економіка яких розвивається за рахунок ефективного використання факторів 

виробництва, доступ до технологій відбувається шляхом ліцензування, створення спільних підприємств, 

прямих іноземних інвестиційї, за рахунок чого країни розвивають можливість самостійно удосконалювати 

та розробляти технології. 

- у країнах, де рушійним фактором розвитку економіки виступають інновації, конкурентоздатність 

проявляється шляхом створення кластерів та інших об’єднань мережевого типу, що супроводжують 

промисловість. Такі країни конкурують шляхом унікальних технологій, які найчастіше є глобальними. 

У міжнародному трансфері технологій також беруть участь інноваційні центри, що, у свою чергу, є 

невід’ємними складовими інноваційних мереж. Інноваційні мережі – це професійні об’єднання 

інфраструктурних організацій, діяльність та послуги яких пов’язані з комерціалізацією і передачею 

технологій, створенням та управлінням інноваційними start-up компаніями, інноваційним розвитком. 

У Європейському Союзі існує досить велика кількість інноваційних мереж. Вони використовують 

різні моделі організації своєї діяльності, управління та фінансування. Серед них найбільш відомі такі: 

Європейська мережа бізнес-інноваційних центрів, Мережа інноваційних релей центрів, Мережа 

«Інноваційні регіони Європи», Європейська асоціація трансферу технологій, інновацій та промислової 

інформації, Асоціація європейських професіоналів трансферу науки й технологій.  

Серед послуг, що надаються європейськими інноваційними мережами трансферу технологій, варто 

виокремити наступні: 

- стратегічне лобіювання інтересів учасників мережі; 

- розвиток та супровід підмереж бізнес-центрів різного спрямування (за конкретними галузями та 

тематиками). Наприклад: інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу, інформаційно-комунікаційні 

технології, інноваційне фінансування, науково-технічні розробки, енергетика; 

- підтримка участі членів мережі у європейських програмах шляхом своєчасного інформування з 

приводу конкурсів/тендерів; 

- управління проектами та контрактами Єврокомісії та їх координація; 

- сприяння розвитку комунікацій та партнерства між учасниками мережі; 

- організація семінарів, конгресів, конференцій, обмін передовою практикою, публікації та технічне 

керівництво; 

- підготовка професійних кадрів з питань трансферу технологій та інновацій; 

- створення умов для відбору (підбору) найкращих експертів та консультантів для роботи в 

регіонах; 

- організація навчальних турів (обмін досвідом); 

- пошук потенційних партнерів для реалізації проектів міжрегіонального співробітництва; 

- створення живого «енергетичного центру», що дозволяє учасникам здійснювати обмін 

професійним досвідом та прикладами передової практики, розширювати свої бізнес-можливості та 

отримувати підтримку у справі трансферу технологій та інноваційних послуг; 

- пошук партнерів для сумісної реалізації проектів з комерціалізації технологій, виконання НДДКР, 

виходу на нові ринки, тощо. Ця послуга користується значним попитом серед компаній ранньої стадії 

розвитку, які прагнуть знайти технологічних партнерів, які можуть забезпечити їм вихід на новий рівень 

розвитку; 

- розповсюдження технологічної інформації. Дана послуга актуальна для наукових організацій, які 

зацікавленні у широкому інформуванні промисловості та компаній щодо своїх дослідницьких можливостей 

та компетенцій; 

- просування технологічних проектів, за рахунок використання різноманітних інструментів 

мережевої взаємодії, завдяки чому центри можуть адресно та більш ефективно просувати ідеї нових 

проектів, досліджувати потенційний інтерес до них;  

- проведення технологічного маркетингу – забезпечує постійний моніторинг технологічної 

інформації (технологічних запитів та пропозицій), що розповсюджується серед членів (учасників) мережі. 

Центри можуть проводити первинний аналіз попиту та пропозиції у тих чи інших предметних областях 

досліджень. 

Інноваційні мережі співпрацюють як з технологічно орієнтованими малими та середніми 

підприємствами, так і з великими компаніями, науково-дослідними інститутами, університетами, 

технологічними центрами та інноваційними агентствами. Завдяки функціонуванню таких інноваційних 

мереж відбувається об’єднання інноваційно-технологічних консультантів, технологічних брокерів та 

консультантів з інтелектуальної власності, офісів трансферу технологій при університетах і наукових 

центрах, агентств регіонального розвитку та торгово-промислових палат, наукових парків, інноваційних 

центрів та інкубаторів, контрактних дослідницьких організацій та інженерних консультантів. 
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До основних інструментів, що використовуються інноваційними мережами, належать: 

- створення тематичних робочих груп; 

- організація брокерських «з’їздів»; 

- лекції та навчальні сесії; 

- розширені семінари; 

- ввідні курси для нових учасників мережі; 

- проведення інноваційного коучингу  

- високоефективні інтернет-інструменти. Наприклад, спеціалізований інтернет-блог для збору та 

публікації цікавих статей та думок з питань інновацій та трансферу технологій, й проведення змістовних 

наукових дискусій. 

Висновки. Таким чином, в умовах активізації\ технологічних інновацій та соціокультурних 

трансформацій в розвитку суспільства у структурі інтелектуального капіталу пріоритетного значення 

набувають такі компоненти, як людський, інформаційний, контрагентський та інституційно-

інфраструктурний капітали. Синергетичний ефект від їх тісного взаємозв’язку та ефективної взаємодії є 

могутнім чинником інтенсифікації інноваційних процесів, освоєння новітніх технологій, інтелектуалізації 

праці. Основна відмінність між складовими інтелектуального капіталу полягає в тому, що людський капітал, 

будучи невіддільним і невідчужуваним від носіїв, не може бути скопійованим та відтвореним у жодній 

країні, в той час як інформаційний, контрагентський, інституційно-інфраструктурний капітали можуть. 

Тому подальші дослідження доцільно спрямувати на пошук ефективних механізмів інвестування коштів у 

розвиток людського капіталу, посилення правової, інформаційної, екологічної безпеки людського розвитку. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ НА РІВНІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 

В статті розглянуто взаємозв’язки між економічним розвитком країн та державними політиками розвитку вищої 
освіти загалом, та дуальної форми зокрема. Визначено чинники, що пріоритизують інтеграцію дуальної форми в систему 
вищої освіти в Україні. 

Ключові слова: дуальна форма здобуття освіти, фахова передвища та вища освіта, економічний розвиток, 
економіка знань. 

 

DAVLIKANOVA O. 
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ECONOMIC RELEVANCE OF DUAL EDUCATION IMPLEMENTATION ON  

THE TERTIARY EDUCATION LEVEL 
 

The basic idea of driving strong progress is a well-known, distinct one in human capital, which has in fact shown great 
productivity and economic activity. This axiom is the most diverse 21st page - the periodic transition to the knowledge economy 
(knowledge-based economy, hereinafter the term "knowledge economy" remains economic as "science-based economy"), used in 
the era of industrial economics, which is based on modern natural resources and, in its own activities, uses economic change based 
on manual labor and agriculture. 

The European Commission expects that by 2025, almost half of all vacancies in the EU will require specialists with higher 
education, and recommends that higher education institutions take innovative approaches to remain relevant in the knowledge-
based economy. Some recommendations to Member States [1] emphasize the need to strengthen the correspondence between the 
content of higher education and the skills requirements of the workforce in today's economy. One way to achieve this goal is to 
continuously update educational programs and integrate vocational education and training at the higher education level. 

The article examines interrelationship between the state of the economies of countries and national higher education 
policies in general, and policies regarding dual education in particular. Factors that prioritise deployment of dual education at the 
level of tertiary education in Ukraine have been identified. 

Keywords: dual education, professional secondary and tertiary education, economic development, knowledge-based 
economy. 

 

Актуальність дослідження. Основною рушійною силою прогресу є знання, зосереджені у 

людському капіталі, котрі визнаються фактором підвищення продуктивності та економічного 

зростання [22]. Ця аксіома стає гаслом ХХІ сторіччя – періодом переходу до економіки знань (knowledge-

based economy, тут і далі термін «економіка знань» слід розуміти як «економіка, заснована на знаннях»), що 

змінює епоху індустріальної економіки, котра ґрунтується на використанні природних ресурсів та, в свою 

чергу, прийшла на зміну економіці, що ґрунтується на фізичній праці та сільському господарстві.  

Європейська комісія очікує, що до 2025 року майже половина всіх відкритих вакансій в країнах ЄС 

потребуватиме спеціалістів із вищою освітою, та рекомендує закладам вищої освіти застосовувати 

інноваційні підходи, щоб залишатись актуальними в епоху економіки знань.  У деяких рекомендаціях 

державам-членам [1] підкреслюється необхідність посилення відповідності між змістом вищої освіти та 

вимогами до навичок робочої сили в умовах сучасної економіки. Одним із шляхів досягнення цієї мети є 

безперервне оновлення освітніх програм та інтеграція складової професійної освіти та навчання на рівні 

вищої освіти.  

Одним із підходів забезпечення відповідності змісту освіти вимогам ринку праці в нових умовах є 

дуальна форма здобуття освіти, що забезпечує отримання здобувачами освіти не тільки теоретичних знань, 

але й досвіду їх застосування в умовах реальної економіки, а також доступ до сучасних технологій на базі 

компаній  та підприємств. 

Мета статті. Мета цієї наукової розвідки полягає в дослідженні актуальності підвищення якості 

вищої освіти  шляхом розгортання моделей співпраці закладів вищої та фахової перед вищої освіти із 

бізнесом для підготовки спеціалістів, конкурентоздатних в умовах переходу до економіки знань, та в 

контексті створення сприятливих умов для забезпечення соціального благополуччя через розвиток 

людського капіталу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепцію економіки знань досліджували О. Бєлоєдова, 

А. Гапоненко, Ф. Махлуп, Т. Сакайя, М. Сорока, Е.Тоффлер, О. Ткаченко та інші. Проблема якості та 

ефективності освіти є предметом дослідження таких науковців та практиків як Н. Абашкіна, Дж. Байєр, 

Г. Беккер, О. Ейшер, Т. Козак, С. Сисоєва, X. Шмідт, Т. Шульц, Л. Якобсон, П. Янсі та інші. Дослідження 

щодо запровадження дуальної форми здобуття освіти містяться в роботах З. Зайцева, У. Мілл, Н. Світайло, 

Х. Хофштеттер та інші.  Зауважимо, що проблема розвитку дуальної форми освіти в Україні недостатньо 

розроблена у вітчизняній науковій літературі. 
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Виклад основного матеріалу. Вперше термін «економіка знань» було використано Ф.Махлупом 

для опису значення ролі знань як вирішального фактору економічного зростання і суспільного розвитку [8]. 

В даному випадку значення терміну охоплювало освіту, наукові дослідження та розробки, засоби масової 

інформації, інформаційну техніку та послуги. Але сьогодні значення терміну розширилось на позначення 

економіки, що тісно пов'язана з постіндустріальною економікою, де основною рушійною силою прогресу є 

знання, зосереджені у людському капіталі та інформаційному навколишньому середовищі [13]. На думку Р. 

Кроуфорда «нові знання призводять до виникнення нової технології, що, у свою чергу, призводить до 

економічних змін, та, зрештою, до створення нової парадигми, або нового бачення світу. Цю модель можна 

використовувати для пояснення тих серйозних економічних і соціальних змін, які наразі відбуваються в 

світі» [2]. В даній статті ми будемо спиратись на визначення Oxford Reference: «Використання знань як 

основного інструменту для отримання нових економічних вигод або максимізації існуючих. На відміну від 

промислових економік, економіка знань орієнтована на нематеріальні активи, такі як інформація, а не на 

сировину. Галузі знань (обчислювальна техніка, засоби масової інформації, медицина тощо) вимагають 

інтелектуально високорозвинених людей; працівники, які виконують інтелектуальні види робіт, освічені 

настільки, що набувають здатності приймати  рішення самостійно, будучи автономними та гнучкими, а 

також стаючи експертами у своїх галузях» [10].  

Таблиця1. 

Цілі соціально-економічного розвитку країн ЄС на 2020р. [5]. 
Назва країни-

члена ЕС 

Рівень 

зайнятості 

Валові 

внутрішні 

витрати на 

дослідження 

та розвиток 

Відсоток 

населення віком 

30-34, що 

здобули вищу 

освіту 

Бідність та соціальне виключення 

Бельгія 73.2 %  3 %  47 %  - 380 000 осіб  

Болгарія 76 %  1.5 %  36 %  Кількість осіб, що живе у бідності зменшилась на 260 
000  

Чеська 

Республіка 

75 %  1 %  

  

32 %  - 100 000 осіб  

Данія 80 %  3 %  > 40 %  На 22 000 зменшилась кількість осіб, що живуть у 
домогосподарствах з низьким рівнем трудової 

активності   

Німеччина 77 %  3 %  42 %  
(ISCED 2011 

level 4-8)  

На 20 % знизився рівень тривалого безробіття (більше 
року) у порівнянні до показників 2008.  

Естонія 76 %  3 %  40 %  Відсоток осіб, які живуть на межі бідності, знизився до 

рівня 15 % у порівнянні до 17.5 % у 2010)  

Ірландія 69 - 71 %  2%   60 %  Кількість осіб, що живуть в умовах бідності, та таких, 

що живуть на межі бідності зменшилась на 200 000 осіб 

мінімум.  

Греція 70 %  1.2 %  32 %  - 450 000 осіб  

Іспанія 74 %  2 %  44 %  вІд - 1 400 000 до - 1 500 000 осіб  

Франція 75 %  3 %  50 %  

(вікова група 17-

33)  

- 1 900 000 осіб у порівнянні із показниками 2007  

Хорватія  62.9 %  1.4 %  35 %  Кількість осіб, що живуть на межі бідності, зменшилась 

до 1 220 000 

Італія 67 - 69 %  1.53 %  26 - 27 %  - 2 200 000 осіб  

Кіпр 75 - 77% 0.5 % 46 % Зменшилась доля населення, що проживає на межі 
бідності, із 23.3 % на 2008 до 19.3 % на 2020 

Латвія 73 % 1.5 % 34 -36 % Зменшилась кількість осіб, що проживають на межі 

бідності, на 121 000 

Литва 72.8 % 1.9 %  48.7 % Зменшилась кількість осіб, що проживають на межі 
бідності, на 170 000 

Люксембург 73 % 2.3 - 2.6 % 66 % 6000 

Угорщина 75 % 1.8 % 34 % 450 000 

Мальта  70 % 2 % 33 % 6560 

Нідерланди 
(Голландія)  

80 % 2.5 % 40 % На 100 000 зменшилась кількість осіб, що проживають у 
домогосподарстві, всі члени якого є безробітними у 

порівнянні із даними 2008 р.  

Австрія 77 % 3.76 % 38 % 235 000 

Польща 71 % 1.7 % 45 % 1 500 000 

Португалія 75 % 2.7 - 3.3 % 40 % 200 000 

Румунія 70 % 2 % 26.7 % 580 000  

Словеніяя 75 % 3 % 40 % 40 000 

Словакія 72 % 1.2 % 40 % Відсоток осіб, що проживають на межі бідності 

зменшився із 20.6 % у 2008 році до 17.2 % у 2020 

Фінляндія 78 % 4 % 42 % Кількість осіб, що проживає в бідності та є соціально 

ізольованими, зменшилась до показника 770 000 осіб 

Швеція 80 % 4 % 45-50 % Кількість осіб, що не працюють тривалий час віком від 

20 до 64 років зменшилась до рівня >14% 
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Е.Тоффлер вважає знання основою всієї економічної системи. «На перший погляд, це невидимий 

ресурс, він не відображається на балансах підприємств, але він проявляється у синергічному ефекті від 

найбільш ефективного використання таких ресурсів, як земля, капітал, праця» [27]. На думку 

Поплавської Ж. та Поплавського В., сьогодні досягають успіху держави, які мають добре розвинені освіту і 

науку, потужний людський капітал [23]. Саме пріоритетність розвитку науки і освіти є запорукою 

конкурентоспроможності економічних суб’єктів у сучасному глобальному господарстві, в умовах, коли саме 

знання є домінуючим і пріоритетним ресурсом у сфері виробництва товарів і послуг, тобто сфері практичної 

реалізації людського інтелекту [17]. Крім того, високий рівень знань населення та набуття кваліфікацій, 

затребуваних на ринку праці, має значний позитивний соціальний ефект, зокрема, в розрізі зниження рівня 

незайнятості, створення передумов економічного благополуччя домогосподарств і подолання бідності, 

підвищення рівня задоволеності якістю робочого місця та життя загалом, що відображено в цілях соціально-

економічного розвитку країн ЄС на 2020р..  

Дослідження «Education at a Glance» [9] надає широкі докази важливої ролі, яку відіграють освіта та 

навички у сприянні соціальному прогресу, а також стверджує, що найбільш економічно уразливими, 

особливо в умовах економічної кризи та зростаючої економічної нерівності, є дві групи – молодь та 

малоосвічені дорослі. В умовах поглиблення соціально-економічної нерівності в світі, значно посилилась 

кореляція між рівнем освіти і навичками та життєвими можливостями людей. Наприклад, в середньому 

понад 80% дорослих із вищою освітою є зайнятими на ринку праці в порівнянні з менш ніж 60% осіб із 

нижчими рівнями освіти. У країнах ОЕСР різниця в доходах від зайнятості між дорослими з різними 

рівнями освіти продовжує зростати. Якщо середній дохід для осіб вікової групи 25-64 років із повною 

середньою освітою взяти за показник 100 пунктів, то рівень доходів для дорослих із вищою освітою 

становив би 159 пунктів станом на 2012 р.. Крім того, кількість людей, що погодились із твердженням про 

хороший стан власного здоров’я, більша в групі осіб з вищою освітою на 23 пункти. Такі індикатори як 

міжособистісна довіра, волонтерство та впевненість у наявності впливу на політичні процеси тісно пов'язані 

з рівнем освіти та навичок. Таким чином, суспільства, які мають велику частку населення з низьким рівнем 

освіти та кваліфікацій, ризикують стикнутись із соціальною та економічною кризою через зниження доходів 

та рівня добробуту населення, підвищення рівня безробіття, збільшення витрат на охорону здоров'я, втрату 

довіри до державних інституцій та цінностей, на яких будується державність. Країни з великою часткою 

висококваліфікованих дорослих мають кращі показники економічного виробництва (ВВП на душу 

населення) та соціальної рівності (коефіцієнт Джині). 

 
Рис.1. Відсоток населення країн Європи з вищою освітою (1992-2019) [12].  
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В умовах переходу до економіки знань, країнам важливо орієнтуватися не на показник «рівень 

загальної грамотності», а на показники «охоплення населення вищою освітою» та «рівень і актуальність 

навичок». Окремо слід зазначити показник «рівень успішності в навчанні», що також є важливим для 

отримання більш повної картини щодо людського капіталу країни. Згідно того ж дослідження «Education at a 

Glance» прослідковується тенденція вступу учнів із нижчим рівнем успішності до закладів професійно-

технічної освіти, а з вищим – до вищої.  

Стратегічний документ "Освіта та навчання 2020"  [4], що є основою співпраці країн ЄС в галузі 

освіти та навчання, серед індикаторів, котрих рекомендується досягти до 2020 року, визначається такий: 

«частка населення віком 30-34 років з вищою освітою повинна становити не менше 40%» [12]. (Показник 

здобуття вищої освіти у віковій категорії 30-34. Показник вираховується як відсоток населення віком 30-34, 

яке успішно закінчили навчання на рівні вищої освіти (університет, інститут та інші).  Рівні освіти визначені 

Міжнародною стандартною класифікацією освіти (International Standard Classification of Education - ISCED) 

2011 як 5-8 з 2014 року та 5-6 до 2013 року. Індикатор базується на Дослідженні ринку праці ЄС). 

Україна теж має високий показник охоплення вищою освітою. За результатами Дослідження сфери 

освіти в Україні Світового банку [7] частка населення у віці понад 25 років з вищою та незакінченою вищою 

освітою перевищила 40%. Тим не менш, попри високі рівні освіти роль людського капіталу як фактору 

виробництва, що є рушійною силою економічного зростання, залишається відносно слабкою. Це 

пояснюється  суттєвими змінами у попиті на навички та загостренням потреби в передових навичках у всіх 

сферах під впливом зростаючої ролі технологій у господарській діяльності. 

За словами екс-першого заступника міністра освіти Володимира Ковтунця, існуючий попит на вищу 

освіту в поєднання із реаліями ринку праці і зайнятості ставить під питання якість української вищої освіти 

[20]. Таку думку підтверджують результати загальнонаціонального опитування «Вища освіта в Україні: 

громадська думка студентів», проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" (2015 р.) [14]. Загалом 

більшість студентів оцінили  якість вищої освіти в Україні нижче середнього – у 2,8 бала за 5-бальною 

шкалою (oцінка якості  освіти  залежить від успішності навчання: студенти, які мали в останню сесію 

середню оцінку «3»,  оцінили якість навчання у своєму ВНЗ у 2,7 бала; студенти з середньою оцінкою сесії 

«4»  – у 3 бали, а найбільш успішні студенти, з оцінкою «5» – у 3,4 бала). Найбільш серйозними проблемами 

вищої освіти, які потребують першочергового розв’язання, більшість студентів вважає невизнання дипломів 

більшості вітчизняних ВНЗ у світі (51%), невідповідність викладання вимогам ринку (41%), низький рівень 

якості освіти в українських ВНЗ порівняно зі світовим рівнем (32%).  

Роботодавці опосередковано дають свою оцінку якості освіти в рамках дослідження Світового 

банку «Навички для сучасної України» [11]. Серед критичних інституційних факторів, що перешкоджають 

ефективному розподілу робочої сили та розвитку навичок, зазначаються наступні: 

1. Система формальної освіти та навчання не розвиває у студентів необхідних роботодавцям 

навичок і страждає від неефективного управління (браку чіткого спрямування на розробку та імплементацію 

політики внаслідок роздробленості сфер відповідальності) та недостатнього фінансування. 

2. Можливості професійного навчання поза межами системи формальної освіти є досить 

обмеженими в Україні. Окрім цього, партнерство між фірмами та закладами освіти - рідкісне явище: лише 

одна п’ята фірм у ключових секторах має налагоджені зв’язки з закладами освіти. 

3. Бракує надійної інформації про поточні та майбутні потреби у навичках, необхідної для 

прийняття правильних рішень студентами та пристосування навчальних програм до умов ринку праці 

навчальними закладами. 

Крім того, невідповідність навичок обмежує ефективність фірм та загальну продуктивність: 4 з 10 

фірм у чотирьох ключових секторах повідомили про значний розрив між тими навичками, якими володіють 

їхні працівники, і тими, які потрібні фірмам для досягнення бізнес-цілей. Невідповідність навичок обмежує 

ефективність їхньої роботи, якість послуг і здатність утримувати та розширювати клієнтуру, а також значно 

ускладнює підбір персоналу та укомплектування вакансій.  

З огляду на ситуацію, що склалась, Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 

року [26] серед основних завдань реформи передбачала такі: (2) Реорганізація системи управління 

вищої освіти. Залучення громадських, професійних об'єднань, асоціацій ЗВО до прийняття рішень; (3) 

Трансформація університетів у центри незалежної думки, які здатні підготувати професіоналів та 

згенерувати ідеї для прискореної модернізації країни; (5) Створення належного зв'язку між ринком 

праці та системою вищої освіти. Ми не будемо аналізувати результати втілення Стратегії, лише 

зазначимо, що досягти поставлені завдання можна, зокрема, через впровадження нових підходів до 

організації тісної співпраці закладів освіти та роботодавців, одним з яких є дуальна форма здобуття 

освіти (проєкт із адаптації німецьких підходів до організації дуальної освіти реалізується 

Міністерством освіти і науки України в партнерстві із Представництвом Фонду ім..Фрідріха Еберта та 

широким колом роботодавців і закладів освіти із 2014 року). І хоча дуальну освіту легше 

запроваджувати на рівні професійно-технічної освіти, де її і було започатковано, але нові вимоги ринку 

праці, а також суспільне сприйняття статусності саме вищої освіти, яке має соціально -економічне 

підґрунтя, не можна ігнорувати.  
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За результатами загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні 

ініціативи" [15] основні позитиви вищої освіти населення вбачає у тому, що вона  дає добрі професійні  та 

світоглядні знання (з цим згодні 45% та 51% опитаних відповідно, а не згодні – 32% та 27% респондентів). 

Втім, лише 26% населення згодні з твердженням, що вища освіта в Україні  дає можливості знайти хорошу 

роботу (не згодні – 56%). Неоднозначний розподіл у громадській думці щодо того, чи дає змогу вища освіта 

реалізуватися найбільш здібним і талановитим людям (із цим твердженням згодні 43%, а не згодні 37%). 

І хоча загальна кількість здобувачів освіти в Україні зменшується через демографічну кризу та 

розширення можливостей здобуття освіти закордоном, дані про здобувачів освіти різних рівнів за 

Міжнародною стандартною класифікацією освіти МСКО 2011 свідчать, що відсоток здобувачів вищої освіти 

завжди був та залишається вищим за відсоток тих, хто здобуває професійно-технічну освіту. І ця тенденція 

зумовлена не лише тим фактором, що коледжі та технікуми відносяться до фахової передвищої, а не 

професійно-технічної освіти. 

   
Рис. 2 Розподіл кількості здобувачів у закладах освіти України за МСКО 2011 [16]. 

 

Таблиця 2. 

Міжнародна стандартна класифікація освіти  
Назва освітнього рівня 

за МСКО 

Код освітнього 

рівня за МСКО 

Назва національних освітніх ступенів,  

освітньо-кваліфікаційних рівнів 

Дошкільна освіта 0 Вихованці закладів дошкільної освіти 

Початкова освіта 1 
Учні 1 – 4 класів денних закладів загальної середньої освіти, які здобувають 

початкову освіту   

Перший етап середньої 

освіти 
2 

Учні 5 – 9 класів  денних і вечірніх закладів загальної середньої освіти,  

які здобувають базову середню освіту  

Другий етап середньої 

освіти 
3 

Учні 10 – 11 (12) класів  денних і 10 – 16 класів вечірніх закладів загальної 

середньої освіти, учні (слухачі) закладів пофесійної (професійно-технічної) освіти, 
які здобувають повну загальну середню освіту  

Післясередня не вища 

освіта 
4 

Учні (слухачі) закладів пофесійної (професійно-технічної) освіти,  

які здобувають пофесійну (професійно-технічну) освіту 

Короткий цикл вищої 
освіти 

5 
Студенти закладів вищої освіти, які здобувають ступінь вищої освіти "Молодший 
бакалавр" або освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст" 

Бакалаврат або його 

еквівалент 
6 Студенти закладів вищої освіти, які здобувають ступінь вищої освіти "Бакалавр"  

Магістратура або її 

еквівалент 
7 

Студенти закладів вищої освіти, які здобувають ступінь вищої освіти "Магістр"   

або освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" 

Докторантура або її 

еквівалент 
8 Здобувачі наукового ступеня вищої освіти "Доктор філософії" та "Доктор наук" 

 

Опосередкованою оцінкою ринку праці якості підготовки фахівців закладами освіти можна вважати 

рівень зайнятості серед випускників. В країнах із розвиненою системою дуальної освіти рівень зайнятості 

випускників загалом та за фахом досить високий.  
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Рис. 3. Відсоток зайнятого населення серед випускників в країнах із розвиненою системою дуальної освіти [6].  

 

 

 
Рис. 4. Відсоток зайнятого населення серед випускників країн ЄС, які розвивають моделі дуальної освіти [6]. 

 

В країнах ЄС, корті розвивають моделі дуальної освіти, цей показник нижчий, хоча, звичайно стан 

національних економік є визначальним фактором наявності робочих місць на ринку праці.   



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 112 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів із впровадження 

Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки» [24] передбачено модернізацію інструментарію 

проведення моніторингових досліджень про фактичне працевлаштування випускників закладів вищої і 

професійно-технічної освіти, та, нажаль, проблемним залишається збір  реальних даних про 

працевлаштування випускників, особливо, за спеціальністю.     

Із 2021 року до розрахунку обсягу фінансування закладів вищої освіти за формулою МОН додасться 

працевлаштування випускників.  Враховуючи, що частка здобувачів освіти, які навчаються за кошти 

державного та місцевих бюджетів, становить не менше 45% від витрат на навчання, важливо забезпечити 

ефективність використання коштів з врахуванням потреб ринку праці, адже внесок у освіту є внеском у 

розвиток людського капіталу, а отже у розвиток економіки і добробуту країни, що залежить від рівня 

кваліфікації її робочої сили, також можливостей адаптуватися і використовувати новітні технології. 

Формування в Україні високорозвинутої соціально орієнтованої економіки, що базується на знаннях 

та інноваціях, визначається як мета Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”, схваленою Указом 

Президента України від 12 січня 2015 р. № 5, планом заходів з виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 [21], 

та згадується у Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року [25]. 

За даними Всесвітнього економічного форуму у Звіті про глобальну конкурентоспроможність 2017-

2018 років, Україна посіла 81 місце серед 137 досліджуваних держав. Зокрема, 101 місце за ефективністю 

товарних ринків, 86 - за ефективністю ринку праці, 81 – за показником готовності до адаптації технологій та 

інновацій, та  35 – за показником «освіта». 

Незважаючи на велику кількість вчених та інженерів, а також частку людей, які мають вищу освіту, 

Україна має посередній рейтинг за показником “Інновації” та низькі значення показників “Взаємозв’язки 

університетів з промисловістю у сфері досліджень і розробок”, “Технологічна готовність”. 
 

 
Рис. 5. Питома вага здобувачів освіти 2019\20 н.р., що навчаються за кошти з різних джерел фінансування (%) [16]. 

 

Відповідно до індексу інноваційного розвитку, представленого агентством Bloomberg у 2018 році, 

Україна на 53 місці серед 60 досліджуваних держав, що зайняла останню позицію за продуктивністю праці 

(60 місце), що свідчить про низький рівень застосовуваних технологій та виробництва товарів з низькою 

доданою вартістю, та посідає 54 місце за рівнем витрат на дослідження та розробки у валовому 

внутрішньому продукті.  

Однак, у 2019 році Україна посіла 2 місце в групі країн із прибутком нижче середнього рівня  за 

даними Глобального індексу інновацій [3] завдяки високому коефіцієнту інноваційної ефективності. Серед 

сильних сторін держави варто відзначити такі показники, як створення знань і результати наукових 

досліджень, а також співвідношення патентів за походженням до валового внутрішнього продукту за 

паритетом купівельної спроможності, зокрема завдяки ІТ-індустрії.   

Реформування освіти, зокрема, впровадження дуальної форми здобуття освіти, може дати 

позитивний соціально-економічний ефект. Так, дуальну форму було внесено до загального переліку форм 

здобуття освіти у частині 1 статті 9 Закону України «Про освіту» [18]. Оскільки дуальна форма поєднує 

окремі риси інституційної та індивідуальної форм, її було вирішено виокремити в самостійний пункт. 

Визначення дуальної форми дано у частині 10 статті 9: «спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання 

навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на 

підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору».  

Закон України «Про фахову передвищу освіту» [19], прийнятий у червні 2019 р., передбачає: 

- право закладу фахової передвищої освіти створювати структурні підрозділи, що забезпечують 

дуальну освіту (ст. 32, ч. 7, п. 5); 

- право виборних представників здобувачів денної та дуальної форм брати участь у рейтинговому 

голосуванні за кандидатів на посаду керівника закладу (ст. 42, ч. 7, п. 3); 
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- можливість обмеження допустимих форм здобуття фахової передвищої освіти стандартами 

спеціальностей та закладами вищої освіти (ст. 47, ч. 3); 

- урахування особливостей дуальної форми при регулюванні практичної підготовки здобувачів (ст. 

50, ч. 7); 

- право на перерву у теоретичному навчанні (канікули) не менш як вісім календарних тижнів на 

навчальний рік для осіб, які здобувають фахову передвищу освіту за дуальною формою (ст. 54, ч. 1, п. 28); 

- право здобувачів дуальної форми на отримання академічних та соціальних стипендій, а також 

інших стипендії, призначених фізичними або юридичними особами (ст. 54, ч. 2); 

- право здобувачів дуальної форми на пільговий проїзд у транспорті (ст. 54, ч. 4); 

- впровадження дуальної форми здобуття освіти в рамках державно-приватного партнерства (ст. 81, 

ч. 1, п. 7, ст. 82, ч. 3 п. 3). 

Висновки. Законодачно-нормативна база для розгортання системи дуальної форми здобуття освіти 

тільки формується, проте її потенціал для вирішення таких питань як зв'язок закладів освіти із 

роботодавцями, підготовка спеціалістів, затребуваних на ринку праці з сучасними кваліфікаціями в умовах 

переходу до економіки знань, підвищення шансів здобувачів освіти на працевлаштування після випуску та 

зниження безробіття серед молоді, вже доведено на прикладах країн ЄС, чий досвід наразі адаптується в 

Україні.   
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ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОДІЇ В СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 
В статті розглянуто основні моделі взаємозв’язків енергетики та економіки, досліджено перехід електроенергетики 

з виробничої в соціотехнічну систему, орієнтовану на самоорганізацію. Визначено бар'єри, що перешкоджають підвищенню 
ефективності використання енергії та запропоновано обов'язкові і стимулюючі заходи, що сприятимуть ефекту 
масштабування, технологічного удосконалення виробництва в галузі та досягненню мережевого паритету. 

Ключові слова: енергетика, соціотехнічна система, енергозбереження, моделювання, економіка 
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ECONOMIC INTERACTIONS IN SOCIO-TECHNICAL ENERGY SECTOR SYSTEMS 
 
Undisputed production on fuel and energy resources (FER), preserved due to the fact that it can be exhausted in the long 

run, as well as significant pollution of long-term emissions from their combustion, attracting people to what is needed, rational use 
and economic use, as well as switching to other local energy sources that reach significant energy energy (BER) and renewable 
energy sources (RES). 

The use of renewable energy sources, in particular solar and wind energy, has gained significant scale and a steady 
upward trend. According to various forecasts, this share by 2050 in many countries will reach 30%. PDE power systems have 
several undeniable advantages, which include: location, inexhaustibility, minimal environmental impact, free, operational safety and 
a fairly high aesthetics. 

It is worth noting, however, some shortcomings of power systems with PDE, which include: low energy intensity, 
relatively high cost of equipment and low stability of output power. Thus, in most cases, especially when used in small power 
plants, PDE will be more acceptable than FER. 

The article deals with the basic models of interconnection of energy and economy, investigates the transition of electricity 
from the production to the socio-technical system, focused on self-organization. The barriers to energy efficiency have been 
identified and mandatory and incentive measures have been proposed that will contribute to the scaling effect, technological 
improvement of production in the industry and the achievement of network parity. 

Keywords: energy, social engineering system, energy saving, modeling, economy. 

 

Безперервне зростання цін на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР), запаси яких можуть бути 

вичерпані вже в найближчій історичній перспективі, а також значне забруднення довкілля викидами при їх 

спалюванні, приводить людей до розуміння необхідності раціональнішого і економнішого їх витрачання, а 

також переходу на використання альтернативних джерел енергії, до числа яких відносять вторинні 

енергоресурси (ВЕР) і поновлювані джерела енергії (ПДЕ). 

Використання поновлюваних видів енергії, зокрема енергії сонця і вітру, набуло відчутних 

масштабів і стійкої тенденції до росту. За різними прогнозами, ця доля до 2050 рр. у багатьох державах 

досягне 30%. Енергосистеми з ПДЕ мають декілька безперечних переваг, яких належать: місцезнаходження, 

невичерпність, мінімальний вплив на довкілля, безкоштовність, безпека експлуатації і досить висока 

естетичність.  

Варто, проте, відмітити і деякі недоліки енергосистем з ПДЕ, до числа яких відносяться: низька 

інтенсивність потоку енергії, порівняно висока вартість устаткування і низька стабільність вихідної 

потужності. Таким чином, у більшості випадків, особливо при використанні в невеликих енергокомплексах, 

ПДЕ будуть прийнятнішими, ніж ПЕР. 

Актуальність дослідження полягає в дослідженні економіки альтернативних джерел енергії у 

вирішенні глобальних проблем. 

На сьогоднішній день існує досить великий спектр літератури, що освітлює проблеми 

впровадження альтернативних джерел, як спосіб відповіді на глобальні виклики зовнішнього середовища. 

Генезис наукової думки представлений в роботах таких учених як Д.Белл, В.В.Загладін, П.Л.Капіца, 

Н.Н.Моісеєв, Г.Пауке, А.Тоффлер, В.А. Энгельгардт та ін. Енергетичні проблеми в контексті екології 

розкриваються в роботах: В.І. Вернадського, А.А. Горелова, Б.І.Козлова, І.Б.Новіка, Н.Ф.Реймерса, 

К.К.Ребане, А.Д.Урсула, А.Л.Яншина, У.Брауна, Г.Кана, І. Стенгерса. Прогнозуванням розвитку енергетики 

займалися Р.Д. Маргулова, Н.Н.Моісеєва, Д. Рейли, Ж. Фриш, В.Хефеле, Д.Эмондс та ін., а також китайські 

лидери Мао Цзедун і Чжоу Эньлай. 

В той же час, багато аспектів розвитку енергетики в теоретичному і методологічному плані 

досліджені недостатньо. Різноманіття різних аспектів управління енергетичним комплексом, актуальність 

пошуку нових підходів до рішення проблем державного управління структурними перетвореннями галузі 

обумовлює важливість проведення подальших наукових досліджень в цьому напрямі. 
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Енергетика є стратегічною галуззю, і від неї безпосередньо залежить безпека держави. З цієї 

причини існують неформальні правила відсікання небажаних інвесторів, особливо іноземних (з держав, що 

не є стратегічними союзниками країни). Така поведінка не є ознакою закритості країни або відмови її від 

цивілізованих правил ведення бізнесу - йдеться лише про захист національної безпеки. Як приклад можна 

привести Великобританію, де "Газпрому" було відмовлено в участі в капіталі національних 

газорозподільних мереж. З цієї ж причини іноземні інвестори, допущені до реалізації внутрішньодержавних 

енергетичних інвестиційних проектів, належать до найуразливішої категорії інвесторів. Як правило, 

національні енергетичні компанії прагнуть отримати їх фінансові ресурси і технології, але не допустити їх 

до участі в управлінні. Після того, як потреба в таких інвесторах відпадає, є небезпека їх витіснення з 

капіталу відповідних підприємств. В силу цього виникає логічне протиріччя між необхідністю залучення 

інвесторів, що мають значні фінансові ресурси, передовими технологіями, і необхідністю збереження 

національного контролю над стратегічною галуззю економіки і недопущення в неї компаній з інших держав. 

Енергетична галузь за період свого розвитку в ХХ ст. пройшла шлях від технологічної підсистеми 

(блок-станція промислового підприємства) до виробничої системи, а на початку XXI ст. перетворилася на 

соціотехнічну систему (СТС). Соціотехнична система складається з технічної підсистеми, підсистеми 

персоналу, зовнішнього середовища і призначена для комплексного розгляду взаємодій між людиною і 

технологіями.  

До недавнього часу, основне призначення електроенергетики, як виробничої системи було 

виконувати роботу по електрифікації територій, тобто розширити використання електрики замість інших 

видів енергії. Зміни цієї виробничої системи повністю підкорялося цій меті, нарощувався її виробничий 

потенціал, який був невід'ємною частиною економічного потенціалу держави. Тимчасовий спад 

електроспоживання дозволив поставити і вирішити завдання реорганізації галузі, тобто визначитися з новою 

організаційною формою і завершити перехід до неї в 2010 р. Основним результатом цих змін можна вважати 

перехід електроенергетики з виробничої в соціотехнічну систему, орієнтовану на самоорганізацію і, отже, 

можливість розвитку [1]. 

Енергетика включає: 

- традиційну складову технологічного розвитку; 

- інституційне середовище (правила регулювання, норми господарювання); 

- конфігурацію акторів і їх соціальні практики (взаємовідносини і взаємодії між виробниками і 

споживачами енергії, регулятором, громадськими організаціями і т. д.); 

- соціокультурний контекст (культурні цінності і соціально-економічні тренди). 

Сучасний виробничий комплекс електроенергетики є відкритою системою, стабільність якої багато 

в чому залежить від умов, особливостей і тенденцій розвитку зовнішнього середовища. Стійкість є 

індикатором ефективних адаптаційних механізмів в умовах невизначеної економічної ситуації [2]. 

Політика, грає значну роль в життєдіяльності галузі. Наприклад, тарифні цикли співпадають з 

політичними циклами країни і регіонів. Функціонування ринку енергії також залежить від позиції держави і 

поки не демонструє чітких цінових сигналів для інвесторів, виробників і споживачів енергії. Енергетична 

галузь має усі ознаки складних систем: багаторівневість підсистем і складність їх взаємодії, ієрархічну 

організаційну структуру, схильність впливу зовнішніх чинників, а також складається з технічної підсистеми, 

підсистеми персоналу і зовнішнього середовища, що є доказом, того що вона є складною системою 

соціотехнічного характеру. 

Нині увага міжнародної громадськості акцентована на стратегії інноваційного розвитку енергетики і 

ефективного энерго-менеджмента [3]. Збільшення високотехнологічної складової економіки Євросоюзу - 

тема, досить тісно пов'язана з проблемами енергопостачання, переходу на альтернативні джерела енергії, 

переробки промислових і побутових відходів, охорони довкілля і стабілізації клімату, модернізації 

економічної і соціальної інфраструктури і зміцнення безпеки країни, у тому числі енергетичної. За 

джерелами забезпечення енергетичних потреб Європейський Союз має свою специфіку. Країни ЄС в 

сукупності не забезпечені енергетичними ресурсами власного походження в об'ємі, достатньому для 

задоволення внутрішнього попиту на енергію. Нині близько 50 енергетичних потреб регіону 

задовольняється за рахунок імпортних джерел. Ця цифра може збільшитися до 70 якщо впродовж 

найближчих 20-30 років не буде прийнято адекватних заходів [4]. В першу чергу це торкнеться імпорту 

природного газу і нафти [5].  

Німеччина, як один з видатних нетто-імпортерів, першою стала надавати особливе значення 

енергетичній сфері в загальноєвропейському контексті. Зростання масштабів світової торгівлі 

енергетичними ресурсами неминуче веде до ускладнення географії міжнародних транзитних систем, 

надійність яких випробовуватиме дію технологічних, політичних і економічних ризиків. 

В силу свого положення в системі міжнародних координат і політичної ваги Німеччина несе 

особливу відповідальність за збереження світу і стабільність на європейському континенті. На порядку 

денному в енергетичній сфері у Федерального уряду стоїть завдання - зробити Німеччину першою країною у 

світі, яка до 2050 р. повністю перейде на енергію, що отримується з екологічно чистих джерел (ПДЕ) [6]. 

Певні успіхи в цій області очевидні вже зараз. Програма згортання атомної енергетики дала потужний 
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імпульс розвитку ПДЕ. Поворот до них закономірний з наступних причин: відносна екологічність, 

практична невичерпність, інфраструктурні переваги, незалежність від імпорту енергоносіїв. ФРН займає 

почесне 2-е місце у світі по технічних досягненнях в області альтернативної енергетики. Важко знайти яку-

небудь іншу європейську країну, в якій поєднувалися б усі види альтернативних енергетичних ресурсів.  

Моделі, широко використовувані для дослідження взаємозв'язків енергетики і економіки, приведені 

в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Досвід моделювання взаємозв'язків енергетики і економіки 

Рік 
Назва моделі, 

об'єкт дослідження 

Організація-

розробник 

Структура виробничого блоку 

моделі 
Мета моделювання 

1 2 3 4 5 

Оптимізаційні моделі 

1974 
EFOM – ENV [7; 8]; 

країни Європи 

Європейська 

комісія 
Більше 500 технологій 

Вибір енергетичних технологій, що 

мінімізують приведені витрати при 

заданому попиті на енергію; аналіз 
технологічних і екологічних 

обмежень розвитку енергетики 

1976 

MARKAL [9; 10]; 
об'єкт визначається 

користувачем 

(муніципалітет, 
регіон, країна) 

Міжнародне 

енергетичне 

агентство 

1000–4000 технологій Те ж, що і для EFOM -ENV 

1984 
MESSAGE [11]; 
глобальна (11 

регіонів) 

Міжнародний 

інститут 
прикладного 

системного аналізу 

Більше 1500 технологій 
Те ж, що і для EFOM -ENV, але з 
описом потоків міжрегіональної 

торгівлі енергоресурсами 

2007 

TIMES (MARKAL 

EFOM) [12]; об'єкт 
визначається 

користувачем 

(муніципалітет, 
регіон, країна) 

Міжнародне 

енергетичне 
агентство 

Більше 1000 технологій 

Те ж, що і для EFOM -ENV, але з 

обліком можливостей вибору 
довжини тимчасового такту моделі 

Імітаційні моделі 

1980 

LEAP [13; 14]; 

об'єкт визначається 

користувачем 

(муніципалітет, 

регіон, країна, група 
країн) 

Стокгольмський 

інститут довкілля, 
США 

Більше 1000 технологій 

Аналіз сценаріїв розвитку галузей 

ПЕК з урахуванням 

макроекономічних, територіальних і 

програмних чинників 

Моделі інтеграції економетричних і балансових оцінок 

1974 

Міжгалузева модель 

зростання з описом 
енергетичних 

технологій [15]; 

США 

Гарвардський 

університет США 

9 галузей, в т. ч. добування вугілля, 
вуглеводнів нафтопереробка 

електроенергетика, газопостачання 

Оцінка ефективності податкової 

політики з точки зору стимулювання 

енергозбереження і підвищення 
енергетичної безпеки 

Моделі економічних взаємодій 

1995 

GEM - E3 [16]; 

країни Євросоюзу, 
глобальна (37 

регіонів) 

Об'єднаний 

дослідницький 

центр 
Європейської 

комісії 
 

26 галузей, в т. ч. добування 

вугілля, нафти і природного газу, 

електроенергетика. Товарні ринки 
описані в термінах моделей 

досконалою і монополістичною 
конкуренцією олігополії Курно 

Оцінка ефектів економічної, 

енергетичної і екологічної політики 

 

1996 

MSG6 [17; 34]; 

Норвегія 
 

Науково-дослідний 

відділ 
Статистичного 

управління, 

Норвегія 
 

40 галузей, в т. ч. видобуток нафти і 

природного газу, нафтопереробка, 

електроенергетика трубопровідний 
транспорт. Ринки продукції 

добувних галузей – досконала 

конкуренція; ринки продукції 
переробних галузей – 

монополістична конкуренція 

Те ж, що і для GEM - E3 

1998 

GTAP - E [18; 19]; 

глобальна (80 

регіонів) 

Університет 

Пердью США 

 

50 галузей, в т. ч. добування 
вугілля, нафти і природного газу, 

електроенергетика, 

нафтопереробка. Усі товарні ринки 
абсолютно конкурентні 

Те ж, що і для GEM - E3, але з описом 

механізмів торгівлі квотами на 
викиди 

 

1999 

ECOSMEC [20]; 

Данія 
 

Міністерство 

торгівлі і 

промисловості, 
Данія 

 

34 галузі, в т. ч. видобуток нафти і 

природного газу, нафтопереробка 

газозабезпечення, тепло- 
електроенергетика; 4 технології 

виробництва електроенергії і тепла. 

Ринок тепла і електроенергії – 
природна монополія; інші товарні 

ринки - досконала конкуренція 

Оцінка ефектів від введення податків 
на викиди, зниження бар'єрів 

входу/виходу в галузі тепло- і 

електроенергетики 
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1 2 3 4 5 

2006 

IMACLIM – R [21]; 

глобальна (12 
регіонів) 

Міжнародний 
науково-дослідний 

центр по довкіллю 

і розвитку 

12 галузей, в т. ч. видобуток 

вугілля, нафти і природного газу, 

нафтопереробка, 
електроенергетика. Усі товарні 

ринки абсолютно конкурентні 

Те ж, що і для GEM - E3, але з 
деталізованим представленням 

ефектів енергетичної політики на 

мікрорівні 

2007 

ATCEM - E3 [22]; 

Австрія 
 

Інститут передових 
досліджень, 

Австрія 

 

25 галузей, в т. ч. видобуток 
вугілля, видобуток нафти і 

природного газу нафтопереробка, 

електроенергетика; 6 технологій 
виробництва електроенергії і тепла. 

Усі товарні ринки абсолютно 

конкурентні 

Оцінка ефектів від зміни структури 
споживання первинних 

енергоресурсів, в т. ч. збільшення 

ролі поновлюваних джерел енергії. 
Ідентифікація ефектів від продажу 

квот на викиди 

 

2010 

CITE [23]; 

Швейцарія 
 

Центр економічних 

досліджень 
Швейцарської 

вищої технічної 

школи, Швейцарія 
 

12 галузей, в т. ч. 
електроенергетика, видобуток 

паливно- енергетичних ресурсів; 7 

технологій виробництва 
електроенергії і тепла. Ринки 

проміжних товарів - 

монополістична конкуренція; 
ринки товарів кінцевого 

використання - досконала 

конкуренція 

Оцінка ефектів від введення податків 

на викиди, згортання атомної 
енергетики, заміщення органічного 

палива поновлюваними джерелами 

енергії 
 

2014 

Багатосекторна 

модель економіки 
В'єтнаму [24] 

Університет 
Сассекса 

Великобританія 

 

25 галузей, в т. ч. добування 

вугілля, нафти і природного газу, 

нафтопереробка, 
електроенергетика. Усі товарні 

ринки абсолютно конкурентні 

Оцінка ефектів від скорочення 

субсидій на видобування корисних 

копалин і введення податків на 
викиди 

 

Модельні комплекси 

1978 

ETA – MACRO 

[25]; США 
 

Стендфордський 

університет, США 
 

9 технологій виробництва 
електричної  енергії, 7 технологій 

виробництва "неелектричної" 

енергії 

Оцінка економічних ефектів вибору 

"безатомної" енергетичної стратегії 
 

1970 
PIES [26]; США 

 

Федеральне 

енергетичне 

управління, США 
 

5 технологій виробництва 

первинних енергоресурсів, 2 

технології перетворення енергії, 
розподіл енергії 

Оцінка ефектів енергетичної політики 

(у т. ч. аналіз перспективних 

напрямів постачань природного газу 
Аляски) 

 

Кліматичні умови практично будь-якого регіону країни сприятливі для розвитку "зеленої" 

енергетики (оптимізаційні та імітаційні моделі). Моделювання взаємозв'язків енергетики і економіки з часом 

істотно трансформувалося (моделі інтеграції економетричних і балансових оцінок та моделі економічних 

взаємодій 1995-1996 рр.). 

Проблеми апріорного визначення напрямів зв'язків енергетики і економіки, послідовного, а не 

одночасного пошуку траєкторій їх розвитку частково вирішуються в моделях, інтегруючих економетричні і 

балансові оцінки (моделі економічних взаємодій 1998-2006 рр.) 

Економетрична складова в названих моделях відповідає за опис макроекономічної динаміки, 

балансова складова - за опис відтворювальних параметрів економіки (моделі економічних взаємодій 2007-

2014 рр.). Ці моделі, що спираються на ідею структурної рівноваги і розглядають ПЕК в системі з іншими 

галузями, пропонують порівняно з оптимізаційними і імітаційними моделями ПЕК ширші можливості 

аналізу механізмів міжгалузевих взаємодій (модельні комплекси). 

Усі розглянуті моделі можуть використовуватися як самостійно, так і у складі модельних 

комплексів, що відбивають логічну послідовність досліджень взаємозв'язків енергетики і економіки. 

Поєднання в інтерактивному режимі різних методів економічного аналізу, програмних модулів і 

інформаційних масивів є виправданим у випадках, коли потрібне проведення складних експериментальних 

розрахунків з ієрархічно організованими зв'язками. 

"Сонячна енергетика - це найдорожча, але при цьому галузь, що найдинамічніше розвивається. 

Німеччина - світовий лідер у виробництві енергії за допомогою фотоелектричних перетворювачів. 

Враховуючи, що 60-70% всієї споживаної в Німеччині енергії йде на обігрів жител, фото-гальваніку надають 

особливе значення. Щороку площа сонячних колекторів практично подвоюється" [27]. 

"Енергію Сонця можна використати і в глобальних масштабах. Як виявилося, ще в 2003 р. за 

ініціативою німецької асоціації Римського клубу стартував так званий "Desertic project", який планує 

передачу сонячної електроенергії з Сахари до берегів Середземномор'я, а звідти далі в Європу. Підраховано, 

що пустеля Сахара могла б генерувати до 450 ТВт електроенергії щорічно. Проект має на увазі застосування 

парових турбін, але залишає місце і фотоелектричним перетворювачам. Масштабні інвестиції в цю 

багатообіцяючу галузь енергетики себе виправдовують. Очікується, що до 2030 р. ця галузь забезпечуватиме 

близько 9% енергоспоживання країни" [28]. 

І, проте, незважаючи на те, що Німеччина упевнено рухається вперед, вона все ще знаходиться на 

початку довгого шляху. Для досягнення амбітних політичних цілей у сфері енергетики і клімату і надалі потрібні 
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значні зусилля. Необхідно ще ширше використати потенціал підвищення енергоефективності з тим, щоб і надалі 

знижувати кількість споживаної енергії в усіх секторах. Використання ПДЕ повинне і надалі розширюватися, а 

наявні електростанції необхідно перетворити так, щоб було забезпечено надійне енергопостачання. 

Згідно зі світовим досвідом і аналізом BCG, можна виділити наступні бар'єри, що перешкоджають 

підвищенню ефективності використання енергії : 

- ринкові (високі трансакційні витрати, структура ринку і цінові спотворення); 

- технічні (обмежений доступ до сучасних технологій і нестача відповідних фахівців для їх впровадження); 

- інформаційні (відсутність знань про вигоди підвищення енергоефективності); 

- фінансові (відсутність у представників фінансових інститутів інтересу до здійснення інвестицій в 

підвищення енергоефективності економіки); 

- інституційні (розмір тарифів на електроенергію не сприяє вкладенню коштів в підвищення 

енергоефективності). 

У розвинених зарубіжних країнах комплексна державна політика у сфері енергозбереження почала 

реалізовуватися з середини 90-х років минулого століття. Стимулом для її розробки і впровадження 

послужила друга хвиля зростання цін на енергоносії на світовому ринку і в першу чергу на нафту. З метою 

подолання вказаних вище бар'єрів, для підвищення енергоефективності, як правило, застосовувалися 

обов'язкові і стимулюючі заходи. Співвідношення даних двох типів заходів залежало від особливостей 

правозастосовної практики в конкретній країні, а також від її від її історичної спадщини. 

До обов'язкових заходів відносяться нормативи і стандарти у сфері енергоспоживання, невиконання яких 

призводить до санкцій (накладення штрафів, відгук ліцензій і інше), а також зобов'язання компаній по зниженню 

енергоспоживання з розрахунку на одиницю продукції, що випускається, і скороченню емісії парникових газів. 

До розряду стимулюючих заходів відносять податки на енергоносії, пільги для підприємств з різних секторів 

економіки, що реалізовують енергозбережні програми, а також ринок сертифікатів на викид парникових газів. 

Як результат, активне зростання альтернативної енергетики в минулі роки, ефекти масштабування і 

технологічного удосконалення виробництва в галузі привели до істотного здешевлення ПДЕ і досягненню 

мережевого паритету у все більшому числі регіонів світу (стан паритету вартості енергії, отриманої із звичайних 

джерел і альтернативних). Проте для стимулювання старту розвитку галузей ПДЕ на нових ринках, особливо в 

країнах, що не мають гострої нужди в енергетичних ресурсах, все ще потрібно державна підтримка. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
У статті розглянуто сутність поняття  «соціальна безпека», визначено її розуміння на рівні держави та окремих 

суб'єктів господарювання. Окреслені її характерні риси та цілі реалізації. 
Проаналізовано підходи до визначення соціальної безпеки на рівні підприємства. Наведено основні параметри, які 

її характеризують. Виявлено зв'язок між категоріями «соціальна безпека» та «соціальна відповідальність підприємства», що 
визначає останнє як обов'язкову складову першого. 

Ключові слова: соціальна безпека суспільства, соціальна безпека людини, соціальна відповідальність підприємства, 
соціальний захист, соціальний розвиток, сталий розвиток. 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

AS A COMPONENT OF SOCIAL SECURITY 
 
Economic growth is the main component of Ukraine's course of development, according to which the emphasis is on the 

formation of a competitive economy. Along with the economically important component of this course remains the demarcation and 
support of environmental and social values, which serve as direct reflections of the results of the management system for society. 
Instead, economic achievement, social progress, and awareness of environmental commitments do not avoid danger to society as a 
whole or to individual states and individuals. 

The actualization of the issue of human protection from the manifestations and consequences of its own activities is 
dictated by time, and the formation of information society, defined as an inevitable stage of human development, only increases it, 
as it contributes to the same panic about various dangers and threats in society. 

One of the indicators of the quality of human life is social security, which can be described as the level of protection from the 
effects of any factors that may threaten life, work, household and other areas of its activities. The issue of social protection is considered 
the prerogative of the state, but we should not rule out the implementation of this area at the level of economic entities, as the activities 
and social policy of enterprises significantly affect the social security of their employees, society and the state as a whole. 

The article deals with the essence of the concept of "social security", defines its understanding at the level of the state 
and individual economic entities. Its characteristic features and goals of realization are described. 

Approaches to defining social security at the level of enterprise are analyzed. The basic parameters that characterize it 
are given. The connection between the "social security" and "social responsibility of the enterprise" categories is identified, which 
defines the latter as a mandatory component of the former. 

Key words: Social Security of society, Social Security of human, Corporate Social Responsibility, social protection, social 
development, sustainable development. 

 

Постановка проблеми. Економічне зростання є основною складовою курсу розвитку України, 

відповідно з якою акценти ставляться на формування конкурентної економіки країни. Поряд з економічним 

важливою складовою цього курсу залишається демаркація та підтримка еколого-соціальних цінностей, що 

слугують прямими відбитками результатів системи господарювання для суспільства. Натомість, економічні 

досягнення, соціальний прогрес та усвідомлення екологічних зобов’язань не забезпечують уникнення 

небезпеки як для самого суспільства в цілому, так і для конкретних держав та осіб. 

Актуалізація питання убезпечення людини від проявів та наслідків її ж діяльності продиктована часом, і 

формування інформаційнотехнологічного суспільства, визначеного як невідворотний етап розвитку людства, 

лише підвищує її, оскільки сприяє такому ж наростанню паніки щодо різного виду небезпек, загроз в суспільстві. 

Одним з показників якості життя людини є соціальна безпека, яку можна охарактеризувати як 

рівень захищеності від впливу будь-яких чинників, що можуть становити загрозу для життя, трудової, 

побутової та інших сфер її діяльності. Питання забезпечення соціального захисту вважається прерогативою 

держави, проте не варто відкидати аспект реалізації цього напряму на рівні суб’єктів господарювання, адже 

діяльність та соціальна політика підприємств значною мірою впливають на стан соціальної безпеки як своїх 

працівників, суспільства, так і держави загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чималий внесок у дослідження питань соціальної 

безпеки зробили Антонюк П., Безбожний В., Голубєва Т., Іляш О., Купчак Б., Лугова  В., Маджула А., 

Мехеда Н., Омельчук С., Сидорчук О. та інші, але більшість досліджень зосереджена на питанні соціальної 

безпеки як складової національної безпеки держави та як частини економічної безпеки підприємства. 

Питаннями соціальної відповідальності підприємств присвятили свої роботи зарубіжні та вітчизняні  

науковці, зокрема Дональд С. Сігел, Іонін Є., Котлер Ф., Ковальчук Н., Комарова А., МакУільямс А., 

Мацьків Р. та інші. 
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Постановка завдання. Враховуючи вищенаведене, метою дослідження є визначення суті, ролі і 

значення соціальної відповідальності підприємства для забезпечення соціальної безпеки особи та держави 

загалом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальна безпека в широкому розумінні є частиною 

національної безпеки країни і передбачає захист індивіда, суспільства та держави від ймовірних загроз, що 

можуть надходити як ззовні, так і зсредини. Вона є результатом реалізації політики соціального захисту та 

залежить від соціальної політики держави [1, с. 130]. У Декларації соціального прогресу і розвитку ООН [2] 

вказано, що міжнародні безпека і мир з одного боку, та соціальний прогрес і економічний розвиток з іншого 

знаходяться у тісному взаємозв’язку та впливають одне на одного. Отже, соціальну безпеку можемо 

розуміти як ключову передумову не лише соціального, але й економічного прогресу країни [3, с. 31].  

Поділяємо точку зору А. Ф. Краснопьорова, який відзначив, що небезпеки для суспільства 

cконцентровані в трьох основних глобальних тенденціях, а саме: 

- зростання впливу діяльності людини на навколишнє середовище супроводжується і збільшенням 

масштабів загроз людству; 

- у міру диференціації суспільства і ускладненню його організації розширюється і спектр 

соціальних небезпек; 

- соціальні загрози не є постійними і модифікуються разом з розвитком суспільства [4]. 

Енциклопедичний словник з державного управління дає визначення соціальної безпеки «як стану 

життєдіяльності людини та суспільства, що характеризується сформованою, сталою соціальною системою 

забезпечення соціальних умов діяльності особистості, її соціальної захищеності, стійкістю щодо впливу 

чинників, які підвищують соціальний ризик» [5, с. 654]. Наведемо ще один підхід до розуміння соціальної 

безпеки, висловлений Д. В. Зеркаловим, який  розглядає соціальну безпеку «як складову більш загальної 

категорії національної безпеки» і наголошує, що «соціальна безпека представляє собою стан захищеності 

особистості, соціальної групи, спільноти від загроз порушення їх життєво важливих інтересів, прав, свобод» 

[6, с. 4)]. Відбувається зміщення акценту на позицію розвитку економіки для забезпечення людського блага 

замість розуміння людини як засобу досягнення економічних цілей. 

Отже, соціальна безпека на рівні держави характеризується такими рисами, як захищеність 

основних  життєвоважливих інтересів громадянина, його прав і свобод, соціуму й держави від потенційних 

загроз (внутрішніх і зовнішніх); реалізація соціальних заходів, результатами яких є соціальна безпека; 

перелік заходів стосовно захисту інтересів населення і держави в соціальній сфері; відповідність соціальної 

структури і відносин в суспільстві, системи життєзабезпечення і соціалізації людей, способу життя 

відповідно до потреб прогресу [1, c. 131]. 

Розглянемо питання соціальної безпеки на рівні суб’єктів господарювання. В науковій літературі 

відсутня єдність щодо змістового тлумачення дефініції «соціальна безпека» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «соціальна безпека» на рівні підприємства (фрагментарно) 
№ Джерело Визначення 

1 Омельчук С. С. 

[7, с. 208] 

Соціальна безпека полягає в забезпеченні прожиткового мінімуму працівникам 

підприємства, росту заробітної плати, системи мотивації й оплати праці за кінцевими 
результатами роботи, відповідності заробітної плати кваліфікації працівників. 

2 Безбожний В. Л. 

[8, с. 29] 

Соціальна безпека – це стан захищеності підприємства від зовнішніх і внутрішніх 

загроз, який досягається шляхом гармонізації та взаємоузгодження його інтересів 

відповідно до інтересів суб'єктів внутрішнього й зовнішнього середовища в часі та 
просторі. 

3 Мехеда Н. Г., 

Маджула А.  

[9, с. 85] 

Соціальна безпека – це система соціально-економічних заходів, які спрямовані на 

матеріальне забезпечення працівників, покращення якості життя та умов праці. 

4 Іляш О. І. 

[10, с. 58] 

Соціальна безпека – це стан взаємозв’язку людських, корпоративних ресурсів і 

підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне 
використання персоналу для стабільного його функціонування та динамічного 

соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним загрозам. 

5 Лугова В. М., 

Голубєва Т. В. 
[11, с. 70] 

Створення системи взаємовигідних партнерських відносин між персоналом та 

керівництвом підприємства, що забезпечується задоволенням матеріальних та 
нематеріальних потреб працівників та реалізацією інтересів підприємства. 

6 Купчак Б. Ф. 

[12, с. 344] 

Соціальна безпека характеризується таким станом соціально-економічного розвитку 

підприємства, що забезпечує його працівникам належний рівень життя, доходів, 
прийнятні умови праці та відпочинку незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх 

загроз. 

 

Аналіз наведених підходів науковців дозволяє визначити, що соціальна безпека підприємства 

складається з задоволення соціальних потреб, уникнення соціальних загроз та визначення факторів, що їх 

зумовлюють. Під соціальними загрозами мається на увазі руйнування людського потенціалу підприємства 

та перешкоджання його розвитку [12, с. 344]. Також розуміємо, що соціальна безпека підприємства означає 

не лише його розвиток та реалізацію інтересів, а й задоволення матеріальних та нематеріальних потреб 

працівників [11]. 
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На підставі вищенаведеного вважаємо, що основними складовими елементами соціальної безпеки є: 

1. Соціальне забезпечення. 

2. Соціальні гарантії. 

3. Соціальне страхування. 

4. Соціальна підтримка. 

5. Соціальне партнерство. 

6. Соціальна відповідальність. 

7. Соціальний розвиток. 

Варто зазначити, що саме за оцінкою рівня добровільного відгуку суб’єктів господарювання на 

соціальні проблеми та запити оцінюється їх соціальна відповідальність.  

Зараз все більшого визнання набуває точка зору про те, що підприємства повинні спрямовувати 

частину своїх ресурсів і зусиль в соціальні канали, оскільки організація визначається як «щось більше, аніж 

лише економічна цілісність». Як стверджує К. Девіс «ті, хто в довготерміновій перспективі не користуються 

владою в такому напрямі, який суспільство вважає відповідальним, цю владу втратять» [13]. Для суб'єктів 

господарювання компроміс між отриманням прибутку і необхідністю задоволення потреб суспільства має 

особливе значення, адже, враховуючи специфіку виробництва, пріоритетними стають проблеми соціуму та 

екології [13]. 

Отже, стійко сформулювали дві різні точки зору на те, яким чином підприємствам варто поводитись 

стосовно їхнього суспільного середовища, щоб вони могли вважатися соціально відповідальними [14].  

Перший підхід базується на тому, що підприємство максимально збільшує прибуток, не порушуючи 

законів та норм державного регулювання. 

Відповідно до другого підходу, організація як додаток до її економічної відповідальності повинна 

враховувати людські і соціальні аспекти впливу її діяльності на працівників і споживачів, а також робити 

певний позитивний внесок у вирішення соціальних проблем загалом. 

Сучасне суспільство очікує від підприємств не лише високих економічних результатів, але й 

суттєвих досягнень у контексті соціальних цілей суспільства. Діяльність організацій в соціальній сфері, яка 

покращує життя місцевого населення, усуває необхідність державного регулювання і може 

використовуватись у власних інтересах компанії. У суспільстві, що є благополучним з соціальної точки 

зору, покращуються умови для ведення бізнесу. Також організації, що мають привабливий образ в очах 

споживачів, можуть збільшувати прибуток за рахунок збільшення обсягу продажів. З іншого боку, витрати 

на соціальні потреби переносяться на споживачів у вигляді підвищення цін. [14] 

Одностайності в підходах до сутності поняття «соціальна відповідальність підприємства» також 

немає. Ф. Котлер визначав соціальну відповідальність підприємства як «добровільний вибір компанії на 

користь зобов’язання підвищувати добробут суспільства реалізовуючи відповідні підходи до ведення 

бізнесу і виділяючи корпоративні ресурси» [15]. За А. МакУільямсом і Дональдом С. Сігелом «соціальна 

відповідальність підприємства визначається як ситуацї, у яких фірма виходить за межі свого комфорту та 

залучається до дій, які, вочевидь, сприятимуть досягненню соціального блага поза межами інтересів 

компанії і того, що вимагається законом» [16]. За підходом українського науковця Є. Іоніна соціальна 

відповідальність бізнесу – «це той напрямок діяльності підприємства, який спрямований на досягнення мети 

підприємства з урахуванням інтересів суспільства, тобто забезпечення такого способу ведення бізнесу, який 

би створював позитивні зміни суспільства, в якому функціонує той чи інший суб’єкт господарювання» [17]. 

Тобто, за основні принципи соціальної відповідальності бізнесу визначають: високі стандарти 

якості товарів та послуг, виконання зобов’язань перед співробітниками, постачальниками, партнерами та 

задоволення потреб та інтересів всіх стейкхолдерів, дотримання прав людини, дотримання вимог 

законодавства, ділова та корпоративна етика, захист навколишнього природного середовища, співпраця із 

зацікавленими сторонами, дотримання міжнародних норм поведінки, прозорість та підзвітність [18, с. 26]. 

На сучасному етапі науковці виділяють три рівні соціальної відповідальності [18, с. 27]: 

- базовий – оплата податків бізнесом офіційно, у повному обсязі, що сприяє поповненню бюджету і 

сприяє фінансуванню соціальних програм; 

- корпоративний – виплата економічно обґрунтованих і конкурентних заробітних плат: суб’єкт 

господарювання розуміє, що висока зарплата дає людині можливість для розвитку, самоосвіти, турботи про 

здоров’я та культурне різноманіття; 

- вищий рівень передбачає, що соціально відповідальний бізнес на добровільній основі здійснює 

благодійну діяльність. 

Основні принципи, якими повинна керуватися соціально відповідальна компанія, сформульовані в 

стандарті ISO 26000. Також варто відмітити, що остаточного переліку не існує, проте можна виділити 

основні з них [19]. 

1. Компанія повинна бути підзвітною за вплив її рішень на навколишнє середовище і суспільство, 

усувати нанесену шкоду, а також реалізовувати заходи щодо виникнення повторного негативного впливу. 

2. Прозорою повинна бути діяльність підприємства, інформація повинна подаватись у доступній 

формі для всіх зацікавлених осіб. 
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3. В своїй поведінці організація має базуватися на певних цінностях, як справедливість, чесність і 

добросовісність. 

4.  Організація повинна враховувати і поважати інтереси стейкхолдерів. 

5. Обов’язковим є верховенство закону і це повинно визнаватись компанією. Жодна організація не 

може знаходитись вище закону. 

6. Організація повинна керуватися міжнародними нормами поведінки, не зважаючи на етнічні та 

культурні відмінності, і дотримуватися цих норм у всіх можливих ситуаціях. 

7. Компанія повинна дотримуватись прав людини, визнавати їхню важливість і 

загальнообов’язковість. 

Звідси можемо узагальнити, що соціальна безпека визначається як стан захищеності 

життєвоважливих інтересів особистості, соціальних груп та суспільства від усіх можливих загроз, що 

досягається сукупністю заходів зі сторони держави та формуванням соціальної відповідальності суб’єктів 

господарювання. 

Висновки з проведеного дослідження. Переформатування ринкового простору на сучасному етапі 

його існування висуває вимоги до оновлення соціально-трудових відносин, за основу яких висувається 

паритетна соціальна відповідальність держави та суб’єктів господарювання перед населенням країни, щодо 

останніх то перед своїми працівниками зокрема. Рівень соціального забезпечення та соціальної безпеки на 

теперішньому етапі цінується працівниками на одному рівні з матеріальним аспектом оплати праці.  

На соціальну безпеку впливає виконання підприємством своїх функцій по задоволенню потреб, 

інтересів і цілей його працівників, а також його ставлення до проблем суспільства. Діяльність соціально 

відповідального підприємства в контексті успішної реалізації основних принципів соціальної 

відповідальності безпосередньо впливає та значно підвищує рівень його конкурентоспроможності. 
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КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ЯК СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА 

ПОСЛУГИ РОЗПОДІЛУ ГАЗУ 
 
У даній статті наведено особливості формування тарифу на послуги розподілу газу газорозподільними 

підприємствами з метою розуміння ключових принципів удосконалення механізму тарифоутворення на послуги цих 
підприємств. Окреслено конкретні принципи для цього, а саме: з одного боку необхідним э збереження принципу 
економічної обґрунтованості, враховуючи документально підтверджені витрати, понесені підприємством, в тому числі і на 
забезпечення оборотних коштів, а з іншого – принцип державного регулювання тарифів для узгодження інтересів 
виробників і споживачів. 

Ключові слова: тариф,  природній газ, газорозподільні компанії, принципи, механізм, послуги газорозподільних 
компаній.  
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KEY PRINCIPLES AS A COMPONENT OF THE TARIFFING MECHANISM FOR 

GAS DISTRIBUTION SERVICES 
 

This paper defines the peculiarities of forming the tariff for gas distribution services by gas distribution companies in 
order understanding the key principles of improving the tariff formation mechanism for the services of these enterprises. It is 
important not only to declare at the legislative level the legal basis for the support and protection of economic competition, the 
restriction of monopoly in economic activity and the focus on ensuring the effective functioning of the Ukrainian economy on the 
basis of competitive relations, but also to improve the tariff formation process. 

In order to find out the essence of the mechanism of tariff formation of gas distribution companies, the following are 
outlined the specific principles that serve its basic bases and affect its efficiency. We believe that the operation of such a 
mechanism should, on the one hand, act on the principles of economic feasibility, taking into account documented costs incurred by 
the enterprise, including the provision of working capital, and on the other - on the principles of state regulation of tariffs to 
reconcile the interests of producers and consumers. In order for the legally stated rights of gas consumers, who in fact do not 
participate in any tariff setting, have been fully realized through the exercise of the powers of state bodies. 

However, in addition to adhering to these principles, the solution of problems in tariff formation implies the creation of 
certain approaches and models of change implementation, which will be the subject of further research. 

Keywords: tariff, natural gas, gas distribution companies, principles, mechanism, services of gas distribution companies. 

 

Вступ. Теоретичні підходи до розуміння поняття «тариф» змінювалися впродовж формування 

уявлення про дану категорію як одного із видів ціни. У більшості літературних джерел тарифи трактують як 

систему ставок плати за різноманітні послуги, що надаються фізичним та юридичним особам. Відмінністю 

між ціною та тарифом є те, що ціна зазвичай визначає вартість одиниці товару, а тариф — роботи чи 

послуги. Для більш глибокого осмислення сутності даної категорії як основного елемента механізму 

тарифоутворення необхідна повна характеристика сфери застосування такого виду ціни.Така тематика є 

гостро актуалізована в суспільстві та наукових колах, чітко регулююється на державному рівні та не 

залишає байдужими користувачів природнім газом – громадян України.   

Розгляд питань щодо діяльності підприємств нафтогазової галузі в час розвитку ринку природнього 

газу займалося чимало вчених, таких як: Я. С. Витвицький,  Л. Т. Гораль, М. О. Данилюк, О. Г. Дзьоба, 

О. О. Лапко, І. В. Перевозова, В. П. Петренко, А. О. Устенко, І. Г. Фадєєва, та ін. З огляду на значну 

кількість досліджень у напрямі питань тарифоутворення на послуги розподілу газу та формування 

організаційно-економічного механізму можна вказати тільки на окремі роботи науковців, серед яких  М. П. 

Лінчевська [1], М. І. Коротя [2], проте ще не всі аспекти та проблеми такого механізму є дослідженими. 

Зокрема в межах даної роботи вагомим є досягнення мети, а саме визначити особливості 

формування тарифу на послуги розподілу газу газорозподільними підприємствами, що стане підгрунтям для 

формування ключових принципів удосконалення механізму тарифоутворення на послуги цих підприємств. 

Актуальність загостреної проблематики криється у врахуванні специфіки процесу як такого, котрий  

включають в ціну природного газу для кінцевих споживачів.  

Основна частина. Загалом сучасне уявлення про тариф відображає грошовий вираз вартості та 

вказує на необхідний рівень витрат, котрі сформовані на основі рівноважності попиту і пропозиції [3].   

Ціна на природний газ, крім ціни газу як товару, включає складові, які виникають через виконанні 

таких специфічний робіт: транспортування трубопроводами, зберігання, розподіл локальними мережами 

тощо. Іншими словами, ціноутворення на природний газ нерозривно пов’язане із вартістю на його 

транспортування, зберігання, розподіл, постачання, а сам природний газ без систем його доставки до 

споживачів втрачає свою цінність як товар. 
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Але ставимо наголос на тому, що однією з найважливіших народногосподарських проблем є 

підвищення якості життя населення, базову характеристику якого складають житлові умови. Вирішення цієї 

ключової проблеми передбачає поліпшення кількісно-якісних параметрів житла та якості його утримання та 

обслуговування. Розвиток житлово-комунального господарства є найважливішим індикатором якості життя 

населення, що особливо чітко проявляється в період реформування цієї сфери.  

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) - комплекс галузей економіки, що забезпечує 

функціонування інженерної інфраструктури різних будівель в населених пунктах, що створює зручності і 

комфортабельність проживання і перебування в них людей шляхом надання їм широкого спектру послуг. 

ЖКГ включає види робіт, послуг і структур [4], до яких відносимо газопостачання - забезпечення поставки 

газу. 

Важке становище в ЖКГ складалося десятиліттями і зумовлене низкою фундаментальних причин, 

зокрема, недосконалістю нормативно-правової бази, граничним зносом основних засобів галузі із супутньою 

йому високою затратністю змісту комунального господарства через неприпустимо високі втрати ресурсів, 

нерозвиненість конкурентного середовища тощо.  

Україна характеризується різноманітністю особливостей, пов'язаних з адміністративними, 

нормативно-правовими, кліматичними, технологічними відмінностями та великою плинністю законодавчого 

регулювання. Така ситуація призводить до чималих нормативно-правового розбіжностей.  

Згадані відмінності полягають в умовах фінансування галузі, в підходах до питань власності на 

об'єкти житлово-комунального господарства, в соціальній, тарифній політиці в цій сфері та потребують 

аналізу в контексті виявлення проблематики, формуванні нормативно-теоретичної бази, вивченні 

зарубіжного досвіду тощо задля пошуку альтернатив. І основою дослідження такого характеру є в першу 

чергу формування коректної та актуальної нормативно-теоретичної бази. 

Як стверджує науковець Драган І. О.,  ЖКГ з позиції державного управління необхідно розглядати 

як полісистемний та поліструктурний результат інтеграції багатьох сфер забезпечення життєдіяльності 

суспільства, який має функціонально пов’язані з ним специфічні комплекси, зокрема: матеріально-

інфраструктурний, економічний, соціальний, побутовий, культурний [5]. За словами дослідника житлово-

комунальне господарство, з одного боку, зазнає впливу ринкового механізму, а з іншого – виступає 

основною ланкою в системі соціального захисту населення. Це зумовлює певні протиріччя та проблеми, 

зокрема: погіршення стану житла, якості комунальних послуг, негативні соціальні процеси та явища тощо.  

Перед тим як запропонувати вирішення цієї проблеми, необхідно сформувати розуміння поняття 

«тариф» та виокрети ключові принципи, що стосуються дієвості механізму тарифоутворення у цій галузі. 

Як зазначає О. Сергієнко, тариф – категорія не економічна, а соціально-економічна [6]. Тариф – це 

вартість транспортування облікової одиниці вантажу магістральними трубопроводами України (без податку 

на додану вартість), що встановлюється: на транспортування для споживачів України - центральним 

органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України; для транзиту територією України - 

на підставі договорів [7]. 

Хоча ринкова економіка передбачає вільне ціноутворення на підставі економічних законів попиту і 

пропозиції. Водночас держава залишає за собою право державного регулювання тих галузей економіки, де 

вільне ціноутворення на реалізовані в них товари або послуги, що надаються з тих чи інших причин  є 

неможливим. Йде мова про послуги суб'єктів природних монополій, які представлені в досліджуваної нами 

галузі. З метою забезпечення ефективності функціонування ринків, що перебувають у стані природної 

монополії, держава регулює збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та 

споживачів їх товарів.  Відповідно до ст. 1 Закону України «Про природні монополії» [8] природна 

монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за 

умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним 

зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари 

(послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні 

іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни 

цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги) . 

Як бачимо, природна монополія - це стан товарного ринку, робота якого ефективніше за відсутності 

конкуренції в силу технологічних особливостей виробництва. Також, товари (або послуги), що 

виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені іншими товарами (або послугами). 

У зв'язку з цим у суб'єктів природної монополії, що виробляють певні товари або послуги, виникає 

можливість зловживати своїм домінуючим становищем на ринку, в тому числі щодо цін.  

Держава при цьому стежить, щоб не відбулася монополізація цін, і тому тарифи на такі види 

діяльності суб'єктів природної монополії підлягають державному регулюванню. Зокрема, суб'єктами 

природних монополій є організації, які здійснюють передачу теплової енергії. Причина в тому, що ні 

фізичне, ні юридична особа не є вільною у виборі комунікацій, до яких вона приєднана, адже теплові мережі 

прокладаються в населеному пункті згідно з планом генеральної забудови, і договір на надання послуг з 

передачі теплової енергії буде укладатися тільки з тією ресурсопостачальною організацією, до якої у 

споживача є технологічне приєднання, тому вибору, відповідно, фактично ніякого немає. Тому в організації, 
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що здійснює передачу енергії до споживача, виникає монополія на даному ринку, але тільки в силу 

технологічного розташування мереж. Така монополія є природною. Відповідно до згаданого законодавчого 

акту [8] регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у сферах транспортування та розподіл 

природного газу трубопроводами.  

Антимонопольний комітет України веде зведений перелік суб’єктів природних монополій на 

підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері ЖКГ, що формуються національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (НКРЕКП), а в інших сферах, де діють 

суб’єкти природних монополій, - національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній 

сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених 

комісій. 

Виконуючи захисну функцію завдяки методам впливу, держава регулює тарифи і ціни  на  послуги 

суб'єктів, які  в тій чи іншій мірі є монопольними, тобто якщо вибір споживача послуг певним чином 

обмежений колом суб'єктів. Важливим є на законодавчому рівні  не тільки декларативно  визначити правові 

засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і 

спрямованість на забезпечення ефективного функціонування економіки України на основі розвитку 

конкурентних відносин, а також удосконалити процес формування тарифу. 

Для з’ясування сутності механізму тарифоутворення газорозподільних підприємств в подальшому  

цікавлять перш за все конкретні принципи, які виступають його базовим підґрунтям і впливають на 

ефективність. В науці принципи – це загальні вимоги до побудови теорії, сформульовані як те первинне, що 

лежить в основі певної сукупності фактів. 

Тож функціонування механізму тарифоутворення на послуги розподілу газу газорозподільних 

підприємств з одного боку має діяти на принципах економічної обґрунтованості, враховуючи 

документально підтверджені витрати, понесені підприємством, в тому числі і на забезпечення оборотних 

коштів, а з іншого – на принципах державного регулювання тарифів для узгодження інтересів виробників і 

споживачів.  Аби законодавчо зазначені права споживачів газу, які по факту не беруть жодної участі у 

встановленні тарифів, були повністю реалізовані через здійснення повноважень державних органів.  

Основний принцип економічної обґрунтованості по формуванню витратної частини тарифів при 

встановленні тарифів – це забезпечення необхідної валова виручка (НВВ) організації, яка включає плановані 

на розрахунковий період регулювання витрати, що зменшують податкову базу податку на прибуток 

організацій (витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції (послуг), і позареалізаційні витрати), 

і витрати, що не враховуються при визначенні податкової бази податку на прибуток (що відносяться на 

прибуток після оподаткування) (табл. 1). Також в необхідну валову виручку регульованої організації 

включається сума податку на прибуток організацій.  

Таблиця 1  

Витратна частина тарифу 
Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції 

(послуг) за регульованими видами діяльності 

Витрати, що не враховуються при визначенні податкової 

бази податку на прибуток (що відносяться до прибутку після 

оподаткування), включають в себе наступні основні групи 

витрат: 

1) на паливо;  

2) на електричну і теплову енергію (потужність), що купується;  

3) на оплату послуг, що надаються організаціями, що 
здійснюють регульовану діяльність;  

4) на сировину та матеріали;  
5) на ремонт основних засобів;  

6) на оплату праці та відрахування на соціальні потреби;  

7) на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів;  

8) інші витрати.  

1) капітальні вкладення (інвестиції) на розширене відтворення;  

2) виплата дивідендів та інших доходів з прибутку після сплати 

податків;  
3) внески до статутних капіталів організацій;  

4) інші економічно обґрунтовані витрати, які відносять до 
прибутоку після оподаткування, включаючи витрати організацій 

на надання працівникам пільг, гарантій і компенсацій відповідно 

до галузевих тарифних угод. 

 

 

Розглядаючи принципи державного регулювання тарифів, одним із них є принцип забезпечення 

балансу економічних інтересів постачальників і споживачів. Баланс економічних інтересів постачальників і 

споживачів - це основна мета державного регулювання тарифів. При здійсненні державного регулювання 

тарифів необхідно забезпечити, з одного боку, інтереси виробників, транспортувальників і постачальників, 

яким необхідні кошти, наприклад, для забезпечення технологічного процесу, закупівлі палива, проведення 

ремонтних робіт, утримання інфраструктури підприємства, виплати заробітної плати працівникам і оплати 

податкових платежів в різні рівні бюджетів, забезпечення розвитку підприємства, і, з іншого боку, інтереси 

споживачів (населення, бюджетних установ, крупного , середнього і малого бізнесу, промислових 

виробників та сільгоспвиробників), які мало зацікавлені в зростанні тарифів.  

Другим важливим принципом державного регулювання тарифів є принцип визначення економічної 

обґрунтованості запланованих (розрахункових) собівартості і прибутку при розрахунку і затвердженні 

тарифів.  

Третім принципом державного регулювання тарифів є принцип забезпечення відкритості та 

доступності для споживачів, в тому числі для населення, інформації про розгляд та про затвердження 

тарифів відповідно до стандартів розкриття інформації, що встановлюються Урядом України і передбачають 
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обов'язковість опублікування інформації, що розкривається в офіційних засобах масової інформації, в яких 

відповідно до федеральними законами і законами суб'єктів України публікуються офіційні матеріали органів 

влади. Доступність для споживачів інформації про затвердження тарифів досить важлива. Рішення про 

встановлення тарифів приймає регулюючий орган, але воно часто стосується цілого регіону, багатьох 

споживачів, тому вони як ніхто інший зацікавлені в отриманні достовірної інформації про процес 

встановлення тарифів і його результативності. Зокрема, на сьогодні Урядом визначено обсяг та умови 

виконання спеціальних обов’язків, що покладаються на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 

загальносуспільних інтересів на ринку природного газу на строк з 1 листопада 2018 р. по 1 травня 2020 р., 

що дозволить реалізувати положення Закону України «Про ринок природного газу» в частині забезпечення 

постачання природного газу, зокрема побутовим споживачам та виробникам теплової енергії для її 

виробництва і постачання побутовим споживачам [9]. 

Інформація про діяльність органів виконавчої влади розкривається не тільки в засобах масової 

інформації, а й через мережу Інтернет шляхом розміщення на сайтах органів влади. Так, Законом України 

«Про доступ до публічно інформації» [10] затверджено умови та особливості процесу розкриття інформації.  

Можна зробити висновок,  діяльність суб'єктів на енергетичних ринках відноситься до 

регульованих видів і питання постачання енергетичних послуг не є виключенням, особливо щодо 

тарифоутворення. При цьому у стійкому та ефективному функціонуванні житлово-комунального 

господарства, зокрема в частині газопостачання, а саме забезпечення поставки газу, зацікавлені виробники, 

споживачі, органи державної влади та місцевого самоврядування. Також населення зацікавлено отримувати 

якісні послуги за обґрунтованою ціною, органи державної влади та місцевого самоврядування – зменшити 

надмірне фінансове навантаження на бюджет, газорозподільні підприємства – своєчасно отримувати плату 

за надані послуги та ефективно здійснювати виробничу діяльність. Саме тому ефективність механізму 

тарифоутворення у газорозподільних підприємствах має забезпечити вирішення двох проблем: по-перше, 

зменшити тарифи і ціни на послуги доставки газу та підвищити реальні доходи домогосподарств; по-друге, 

забезпечити відшкодування витрат та отримання достатнього для розширеного відтворення прибутку 

газорозподільними підприємствами. 

Дана мета важко досяжна,  так як при встановленні тарифів необхідно брати до уваги безліч 

чинників: граничні рівні тарифів, необхідність скорочення витрат регульованих організацій, і в той же час 

забезпечення доступності для споживачів, а також необхідність забезпечення економічно обґрунтованої 

прибутковості інвестиційного капіталу, вкладеного в виробництво. 

Проте можна стверджувати, що саме ключові принципи є тими правилами, на яких базується 

успішність механізму тарифоутворення газорозподільних підприємств. Та розв’язання проблем під час 

формування тарифу, крім базування на принципах, передбачають створення певних підходів і моделей 

упровадження змін, що буде предметом наступних досліджень. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ 

ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 
В статті розкрито роль основних інституційних складових механізму державної фінансової політики сталого 

розвитку: Організація Об’єднаних Націй (ООН), Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейський 
Союзу (ЄС), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Національний банк України (НБУ). Обґрунтовано основні функції 
Організація Об’єднаних Націй, вказано основні програми та фонди, що сприяють її розвитку. Досліджено роль Організації 
економічного співробітництва та розвитку, обґрунтовано пріоритетні сфери та форми співробітництва організації з Україною. 
Встановлено, що Європейський Союз є провідним донором глобальної допомоги з розвитку, яку він надає країнам, що 
розвиваються, для викорінення бідності в контексті сталого розвитку. Обґрунтовано, що така політика спрямована на 
глобальні процеси фінансування розвитку, оскільки співробітництво в галузі розвитку є одним з пріоритетів у сфері 
зовнішніх дій ЄС. Роль МВФ полягає в сприянні та покращенні фінансової спроможності, підказуючи, як найбільш ефективно 
впроваджувати програму реформ в Україні. Доведено, що НБУ повинен вести чітку та прозору політику, націлену на 
економічний прогрес у забезпеченні інфляції та відновлення міжнародних резервів у контексті режиму плаваючого 
валютного курсу. 

Ключові слова: Організація Об’єднаних Націй (ООН), Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 
Європейський Союзу (ЄС), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Національний банк України (НБУ), сталий розвиток, 
механізм державної фінансової політики. 
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INSTITUTIONAL ELEMENTS OF THE MECHANISM OF STATE FINANCIAL 

POLICY ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 
The article describes the main institutions of the mechanism of state financial policy on sustainable development, 
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such policy is focused on the global processes of development financing, because cooperation in the field of development is one of 
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reserves in the context of a floating exchange rate.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними 

завданнями. Серед інституційних складових механізму ДФПСР особливу роль відіграють інституції, які 

здійснюють процес контролю за фінансовими ресурсами. Зокрема, ключові дебати міжнародної спільноти у 

сфері фінансування розвитку здійснюються в рамках Організація Об’єднаних Націй (ООН), Організація 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейський Союзу (ЄС), Міжнародний валютний фонд 

(МВФ), Національний банк України (НБУ) відіграють важливу роль у цьому процесі. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Дослідженню  
проблем державної фінансової політики присвячено дуже велика кількість вітчизняних, так і іноземних 

праць. Серед яких заслуговують на увагу роботи О. Александрова, В. Андрущенка, М. Богачевського, А. 

Буковецького, С. Буковинського, М. Бунге, О. Василик, І. Верби, В. Вишневського, М. Грідчіна, М. 

Дем’яненка, В. Дем’янишина, Р. Дорнбуша, І. Запатріна, В. Захожай, В. Зимовець, Т. Єфименко, Л. 

Лазебника, Л. Лисяка, С. Лондаря, Б. Карпінського, О. Кириленка, В. Кравченка, С. Маслова, Ф. Менькова, 

Ю. Пасічника, Д. Полозенко, Б. Пшик, Ю. Радіонова, О. Романенко, Ю. Субботовіч, КО. Тимошенко та ряд 

ін. відомих вчених. Проте незважаючи на одержані на даному етапі розвитку економічної науки результати, 

низка теоретико-методологічних та прикладних аспектів вітчизняної державної фінансової політики 

залишаються ще й досі відкритими та потребують детального ґрунтовного вивчення. 
Цілі статті.  Дослідити інституційні складові механізму державної фінансової політики сталого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Основні інституційні складові механізму ДФПСР сформовано у вигляді рис. 1. 
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Рис. 1. Інституційні складові механізму ДФПСР 

 

Розглянемо більш детально кожну із складових.  

1. Роль ООН (Організація Об'єднаних Націй) залишається надзвичайно важливою. Все більше і 

більше проблем сучасного світу мають глобальний масштаб і вимагають спільної відповіді всіх 

держав. Саме ООН – місце, де можна узгодити глобальні виклики і координувати міжнародні зусилля в 

надзвичайних ситуаціях, коли необхідно терміново реагувати на різні кризи. 

ООН заохочує і підтримує фінансування процесу розвитку і фінансування аспектів розвитку, 

прийнятими в результаті прийнятих рішень на конференцій ООН і зустрічей на вищому рівні в економічній і 

соціальній сферах, в тому числі Конференції Організації Об'єднаних Націй з питань сталого розвитку, а 

також Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року. 

ООН також підтримує і сприяє участі всіх зацікавлених сторін, уважно стежить за питаннями і 

політикою в галузі міжнародного економічного і фінансового співробітництва, а також співпраці в цілях 

розвитку. ООН стежить за заходами, прийнятими на всіх рівнях фінансування з метою розвитку, а також в 

рамках міжнародного економічного, фінансового і співробітництва в цілях розвитку. 

Нагадаємо, що основними цілями цієї організації є: підтримка міжнародного миру та безпеки у 

світі, підтримка дружніх відносин між націями, підтримка соціального, економічного, культурного та 

гуманітарного розвитку, а також заохочення дотримання прав людини та основних цінностей. Бюджет ООН 

становить близько 1,5 млрд. дол. США і надходить від внесків держав-членів. Сума зборів залежить від 

економічної ситуації окремих держав-членів. 

Програми та фонди системи ООН створені головним чином для здійснення заходів щодо розвитку, 

надання гуманітарної допомоги та сприяння правам людини. Серед них найбільш відомими є: Дитячий фонд 

ООН (ЮНІСЕФ), Програма розвитку ООН (ПРООН), Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Управління ООН. Верховний 

комісар ООН з прав людини (УВКПЧ). 

Зокрема в межах статуту ООН п.3 розділу 1. вказано, що одним із ключових принципів ООН є 

здійснювати міжнародне співробітництво в сфері розв’язання міжнародних проблем економічного, 

соціального, культурного та гуманітарного характеру, а також у заохоченні та розвитку поваги до прав 

людини й основних свобод для всіх, без розрізнення раси, статі, мови та релігії. Дотримання такого 

принципу також забезпечує розвиток фінансової політики держави. 

За даними Міністерства закордонних справ України «...за практично 25 років своєї миротворчої 

діяльності Україна взяла участь у більш ніж 20 місіях ООН – від Гватемали до Тимор-Леште, від Хорватії до 

Мозамбіку, надавши ООН понад 34 тис. військовослужбовців і представників МВС. У 2017 р. близько 500 

військовослужбовців Збройних Сил України та працівників Міністерства внутрішніх справ України беруть 

участь у 7 миротворчих операціях ООН (у ДРК, на Кіпрі, у Косово, Кот-д’Івуарі, Ліберії, Судані та 

Південному Судані)» [1]. 

В результаті Міжнародної конференції з фінансування розвитку Монтер рей (2002) глави держав та 

урядів держав-членів ООН прийняли «Монтеррейський консенсус». Міжнародне співтовариство 

погодилося, зокрема, збільшити фінансування для розвитку та посилити її ефективність для досягнення 

міжнародних цілей розвитку, включаючи цілі розвитку тисячоліття.   

Консенсус визначає такі напрями фінансування розвитку: 

- мобілізація національних фінансових ресурсів для розвитку; 

- мобілізація міжнародних ресурсів для розвитку; 

- прямі іноземні інвестиції та інші приватні потоки; 

- міжнародна торгівля як двигун розвитку; 

- розширення міжнародного фінансового та технічного співробітництва для розвитку; 

- підвищення відповідності та послідовності міжнародних валютних, фінансових і торговельних 

систем для підтримки розвитку. 
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2. Досить важливою є роль Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 

оскільки усфері фінансування розвитку ОЕСР також є незаперечним авторитетом. Комітет допомоги з 

розвитку ОEСР розробляє стандарти фінансування розвитку та піклується про статистику донорів та 

звітність у цій сфері. На 49-му засіданні Комітету з надання допомоги на високому рівні (DAC HLM), що 

відбувся у грудні 2014 року, було призначено модернізацію системи звітності щодо фінансування розвитку. 

50-а сесія Комітету з надання допомоги у сфері розвитку, що відбулася у лютому 2016 року, забезпечила, 

серед іншого, більшу ясність у звітах про офіційну допомогу у сфері розвитку у сфері миру та безпеки, та – 

у відповідності з особливим акцентом на мобілізацію ресурсів приватного сектору в Плані дій Адіб-Абебе, 

встановила рамки для звітності у сфері інструментів приватний сектор. 

7 жовтня 2014 року у штаб-квартирі ОЕСР в Парижі підписано Меморандум про взаєморозуміння 

між Урядом України та ОЕСР щодо поглиблення співробітництва, згідно якого обґрунтовано пріоритетні 

сфери та форми співробітництва з ОЕСР, зокрема: 

- розвиток малих та середніх підприємств (МСП); 

- боротьба з корупцією; 

- державне управління; 

- розвиток секторної конкурентоспроможності, в тому числі в галузях сільського господарства і 

зеленої економіки; 

- управління державними підприємствами; 

- удосконалення системи податкового адміністрування; 

- розвиток статистики тощо. 

Загалом в межах План заходів з реалізації Меморандуму (затвердженого Кабінетом Міністрів 

України від 28.01.2015 р. № 39774/9/1-14) розкрито пріоритетні напрями співробітництва між Україною та 

ОЕСР [2]. 

Завершення в середньостроковій перспективі процедури приєднання до Декларації ОЕСР про 

міжнародні інвестиції і багатонаціональні підприємства та набуття членства в Інвестиційному комітеті 

ОЕСР. 

Завершення в середньостроковій перспективі процедури набуття членства в Комітеті з конкуренції 

ОЕСР. 

Залучення експертної допомоги ОЕСР у розробленні та впровадженні Загальних правил етичної 

поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; організації підготовки, 

перепідготовки та підвищенні кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції. 

Проведення консультацій щодо співпраці з Робочою групою з боротьби з хабарництвом в 

міжнародних комерційних операціях ОЕСР. 

Продовження співпраці у рамках програми SIGMA з питань реформування державного управління, 

управління державними фінансами, спрощення чинної нормативної бази та інші. 

Здійснення спільно з експертами ОЕСР експертної оцінки стану реалізації в Україні Акту з питань 

малого бізнесу для Європи та підготовка рекомендацій щодо реформування політики розвитку малого і 

середнього бізнесу. 

Продовження реалізації ІІІ фази проекту ОЕСР «Стратегія секторної конкурентоспроможності для 

України» [3] Євразійської програми конкурентоспроможності, в рамках якого мають бути впроваджені 

рекомендації ОЕСР, спрямовані на удосконалення державної політики та покращення інвестиційної 

привабливості секторів з високим потенціалом підвищення конкурентоспроможності: агропромислового 

комплексу, виробництва альтернативних джерел енергії на основі біомаси, а також у сфері 

енергоефективності. 

Реалізація проекту ОЕСР «Створення умов для започаткування схеми гарантування кредиту для 

малих і середніх підприємств в агробізнесі» [4] в рамках Євразійської програми конкурентоспроможності; 

проведення обстеження МСП у регіонах України, аналіз напрямів державної політики та підготовка 

рекомендацій щодо інструментів регуляторної, інформаційної та фінансової політики на підтримку 

екологізації МСП. 

3. Особливу роль у механізмі покращенні фінансової політики сталого розвитку належить 

Європейському Союзу, який є провідним донором у світі і надає більше половини глобальної допомоги з 

розвитку, яку вона надає країнам, що розвиваються, для викорінення бідності в контексті сталого розвитку. 

Така політика спрямована на глобальні процеси фінансування розвитку, оскільки співробітництво в галузі 

розвитку є одним з пріоритетів у сфері зовнішніх дій ЄС. До цього часу лише ЄС та його держави-члени (та 

Норвегія) вчасно взяли на себе зобов'язання у сфері офіційної допомоги у сфері розвитку. 

«Для того, щоб скористатися преференціями в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС товар 

має бути походженням з України або з ЄС та відповідати правилам походження, визначеним у Протоколі І 

Угоди про асоціацію» [5] 

Основним документом, який підтверджує преференційний характер походження товару в рамках 

ПВЗВТ є сертифікат з перевезення товару EUR.1. А для товарів вартість яких не перевищує  6 000 євро – 

декларація інвойс (стаття 22 Протоколу І до Угоди про асоціацію). 
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4. Основною місією МВФ є забезпечення стабільності міжнародної валютної системи, здійснення 

структурних реформ та створення підґрунтя для сталого економічного зростання. Фонд допомагає Україні 

покращити фінансову спроможність, підказуючи, як найбільш ефективно впроваджувати програму реформ. 

Розмір фінансової підтримки залежить від розміру частки учасника. 

Основними кредитними договорами є: 

- кредитний контракт stand-by (Stand-by Arrangement), 

- фінансовий інструмент розширеного подовженого фінансування; 

- гнучка кредитна лінія, 

- рядок попереджувальної ліквідності (називається Лінією попередження та ліквідності); 

- інструмент швидкого фінансування. 

Щодо України, то представники МФВ відмітили, що «..Україні потрібна нова бізнес-модель з 

кращими інституціями, конкурентний приватний сектор, готовий конкурувати в європейському середовищі і 

в світі» [6]. 18 грудня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила програму допомоги stand-

by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів 

надійде на рахунки НБУ до 25 грудня. Напередодні цього рішення Україна виконала те, що потрібно було 

для продовження співпраці з фондом: прийняла збалансований державний бюджет на 2019 рік, закон про 

формування незалежних наглядових рад в державних банках, підвищила тарифи для населення. В 

розпорядженні ЕП опинився текст Меморандуму про економічну і фінансову політику в рамках нової 

програми на 2018-2020 роки [7]. 

Доцільно відмітити необхідність швидкого прогресу у цих сферах, що має вирішальне значення для 

досягнення виконання завдань, поставлених МВФ, а також посилення економічного росту, необхідного для 

зростання доходів, і дозволити Україні наздогнати країни, які розвиваються. Відмітимо, що прискорення 

структурних реформ є ще більш важливим у світлі останніх подій та підвищених ризиків, які можуть 

виникнути. Проте на сьогодні є і певні ризики у співпраці України та МВФ. Зокрема ми солідарні із 

твердженням Осаволюк Д. «..Україна залишається одним з найбільших боржників МВФ, а значить 

найближчим часом вимушена буде виконувати вимоги МВФ щодо надання нових кредитів, в іншому разі, 

якщо Україна відмовиться, то не отримає подальших запланованих траншів, а значить і не зможе покривати 

свої старі боргові зобов’язання, через що ризикує бути визнаною країною з дефолтом». 

5. Національний банк України (НБУ) повинен вести чітку та прозору, яка повинна бути 

ключовою для значного економічного прогресу у забезпеченні інфляції та відновлення міжнародних 

резервів у контексті режиму плаваючого валютного курсу. Вважаємо, що пом'якшення грошово-кредитної 

політики та адміністративних заходів повинні залежати від продовження рівня прогресу у забезпеченні 

фінансової стабільності та збільшення резервів. 

Загалом фахівці НБУ стверджують, що Україна за показником фінансової грамотності пасе задніх 

серед країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку, а також сусідніх держав 

відповідно до дослідження USAID, яке було представлено за участі Експертної платформи [8]. За 

результатами дослідження Індексу фінансової грамотності ОЕСР, проведеного USAID спільно з 

Національним банком України, 58% українців сказали, що протягом останніх 12 місяців були такі ситуації, 

що їхній дохід не покривав витрат (для порівняння у Польщі – 18%) [9]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. На 

сьогодні Україна відчуває підтримку ООН. Спираючись на збільшення допомоги та розширення своєї 

присутності в країні, Організація Об’єднаних Націй висловлює готовність і надалі підтримувати зусилля, 

яких Україна докладає за трьома основними пріоритетними напрямками: гуманітарна допомога, зокрема 

постраждалим від конфліктів регіонам і внутрішньо переміщеним особам; відновлення, стабілізація та 

миробудівництво; довгострокові загальнонаціональні реформи та розвиток, серед іншого – забезпечення 

верховенства права, зміцнення соціальної стабільності та демократичного управління. 

Досліджуючи взаємозв’язок фінансової міжнародної діяльності, системи сталого розвитку та ролі 

ООН доцільно відмітити, що третя міжнародна конференція з фінансування розвитку, Адіс Абеба (липень 

2015)та саміт, проведений у вересні 2015 року у Нью-Йорку, об'єднали процеси вдосконалення Цілей 

розвитку тисячоліття та сталого розвитку в єдину структуру, яка визначає керівні принципи розвитку до 

2030 року і базується на інтеграції викорінення всіх форм бідності та трьох вимірів сталого розвитку 

(соціального, економічного та екологічного). У цьому напрямку було також проведено процес підготовки 

пропозицій щодо створення стратегії сталого розвитку в рамках спеціального Міжурядового комітету 

експертів. 8 грудня 2014 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо звіту Міжурядового 

комітету експертів з фінансування сталого розвитку (ICESDF). Звіт надає аналітичну основу для 

фінансування сталого розвитку та пропонує різні варіанти політики та напрямки для успішного глобального 

партнерства для сталого розвитку. Зокрема, в звіті відмічено, що більшість ресурсів не спрямовані на те, де 

вони найбільш потрібні. 

Загалом, для покращення роботи України з МВФ необхідно прискорити реформи з метою 

покращення бізнес-середовища та залучення інвестиції. МВФ наголошує на необхідності більшого прогресу 

в приватизації, розвитку та створені ринок землі, а також на реформі великого сектора державних 
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підприємств. Зокрема, отримано підтримку МВФ у питанні створення нових антикорупційних установ, 

проте доцільно діяльність таких інституцій і створити незалежний антикорупційний суд для досягнення 

конкретних цілей та результатів, щоб підтримати програму реформ, залучити інвестиції та досягти 

швидшого зростання. 

Найбільша проблема українців полягає у ставленні до фінансів. Лише третина мешканців країни 

говорить, що не живе сьогоднішнім днем. І тільки кожний п’ятий вважає, що краще заощаджувати, а не 

витрачати гроші. Лише 12% українців сказали, що зберігають гроші на банківському рахунку, і взагалі лише 

27% мають такий рахунок. Це вкрай відрізняється від ситуації у заможніших країнах. 

Водночас біля 60% співгромадян вважають некомфортним або взагалі неприйнятним обговорення 

фінансових питань з друзями та родичами. І це зайвий раз вказує на необхідність побудови системи 

фінансової просвіти, в яку будуть залучені школи, банки, телебачення, громадські організації тощо. 

Подальшими дослідженнями в даному напрямку є дослідження впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища на формування механізму ДФПСР. 
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СУТНІСТЬ АНТИСИПАТИВНОГО МАРКЕТИНГУ 

В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
В роботі здійснено обгрунтування значення точності прогнозу попиту на рівень конкурентоспроможності 

підприємства. Висвітлено основи антисипації та роль антисипативного маркетингу в умовах сучасного ринку. Проведено 
обгрунтування основних відмінностей антисипативного маркетингу із такими термінами як антикризовий, прогностичний, 
превентивний, попереджуючий, проактивний, адаптивний маркетинг та маркетинг генеруючий потребу. Ідентифіковано 
ключові негативні та позитивні елементи антисипативного маркетингу. Удосконалено визначення антисипативного 
маркетингу з врахуванням основних напрацювань у даній сфері вітчизняних та іноземних науковців. Виокремлено роль 
антисипативного маркетингу у процесі реалізації продукції та послуг підприємства. 

Ключові слова: антисипація, антисипативний маркетинг, прогнозування попиту, маркетинг, когнітивний аналіз. 
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THE ESSENCE OF ANTISIPATIVE MARKETING IN THE CONDITIONS OF 

DIGITAL ECONOMY 
 
Identifying customers who use, use their needs, using demand - in today's market are the elements that meet the tasks 

that trust the management of marketing departments. Ahead of the most reliable marketing in the field of procurement, processing 
and results obtained with information about the information dealing with the problem, identifies keywords designed to work with a 
holistic audience that requires users to use not in trends or scattered, as well as in your quality and added other people. unused 
product or service. 

The accuracy of the demand forecast for the level of competitiveness of the enterprise is substantiated. The basics of 
antiсipation and the role of antiсipative marketing in the conditions of the modern market are explained. 

The basic differences of antiсypative marketing with the terms such as crisis, prognostic, preventive, preemptive, 
proactive, adaptive marketing and marketing generating needs are substantiated. The key negative and positive elements of 
antiсipative marketing have been identified. The definition of antiсipative marketing has been improved, taking into account the 
main achievements in this field of domestic and foreign scientists. The peculiarities of cognitive analysis are investigated and the 
opportunities for effective implementation of antiсipative marketing are created. 

The role of antiсipative marketing in the process of selling products and services of an enterprise is highlighted. The 
further development of antiсipative marketing in close connection with the development of artificial intelligence and antiсipative 
computation is justified. 

Keywords: antiсipation, antiсipative marketing, demand forecasting, marketing, cognitive analysis. 
 

Вступ. Ідентифікація очікувань споживачів, їх потреб, формування попиту - на сучасному ринку є 

елементами щоденних завдань, які ставляться керівництвом до маркетингових відділів. Попри зростання 

можливостей маркетологів у зборі, обробці та використанні отриманої з ринку інформації залишається 

проблемним процес ідентифікації ключових для основної цільової аудиторії потреб, потреб які є цінними 

для споживача не в силу трендів, ажіотажу чи масових розпродажів, а в силу цінності та доданої вартості, 

яку несе відповідний продукт чи послуга. Часто у процесі ідентифікації ваги корисності певного продукту 

чи послуги беруться до уваги результати польових досліджень, опитувань у мережі інтернет, результати 

збору даних про поведінку споживачів із файлів cookie, історій користувацьких сесій взятих із таких 

інструментів як Google Analytics чи інших програмних продуктів доступних на ринку. Отримана інформація 

є надзвичайно корисною для прийняття операційних чи тактичних рішень та формування стратегій розвитку 

компанії. Однак, інформація, яка отримується є результатом поведінки споживачів у минулому, за 

відповідних умов та кон’юнктури. Відтворення ідентичних умов, які б мали місце у майбутньому практично 

не реальне за виключенням лабораторних умов, що означає відповідно відсутність 100% рівня прогнозу 

наступної поведінки споживача, навіть тим же споживачем. Така ситуація є типовою і характерною для будь 

якого ринку. За таких умов всі дослідження, які проводяться для збору інформації з метою максимального 

задоволення потреб споживачів апріорі мають значні ризики у коректному прогнозуванні майбутніх подій. 

Необхідно також зазначити, що мова йде виключно про потреби, які певним чином уже задовольнялись 

товарами чи послугами підприємства. Однак сучасний споживач характеризується динамічністю та 

постійною потребою у нових продуктах, послугах, технологіях, функціях, стилях чи комбінаціях кольорів 

тощо. За таких умов для забезпечення конкурентоспроможності підприємства та успішної реалізації 
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довгострокових стратегій важливим є не тільки максимально коректно прогнозувати існуючий вектор 

попиту, але і постійно працювати над ідентифікацією майбутніх потенційних трендів чи потреб, 

розпізнавати потребу до її виникнення у споживачів.  

Основна частина. Маркетинг орієнтований на потреби до виникнення на них попиту є вимогою 

часу, адже вводячи продукт чи послугу на ринок за умови уже існування попиту створюється ризик появи 

незадоволених споживачів чи втрата потенційних. Попри актуальність маркетингу, який зорієнтований на 

потреби до виникнення на них попиту ця сфера охоплює значну кількість визначень, які окреслюють дуже 

часто подібні але не тотожні поняття, ти самим створюючи плутанину у формуванні термінів, та їх 

широкого вжитку у науковій та практичних сферах. Так, можна виокремити наступні терміни [1, 2, 3, 4]: 

- превентивний маркетинг (від англ. preventive marketing) – передбачає заходи направлені на 

попередження чи застереження ситуацій, які йдуть у розріз із цілями підприємства; 

- попереджуючий маркетинг (від англ. preemptive marketing) – є синонімом превентивного та 

застосовується для попередження чи застереження ситуацій, які йдуть у розріз із цілями підприємства;  

- антисипативний маркетинг (від англ. anticipative marketing) – направлений на передбачення 

настання чи можливого розвитку подій з врахуванням інформації на підставі когнітивного аналізу 

споживчої поведінки, а також використовуючи інтуїцію; 

- антикризовий маркетинг (від англ. anti-crisis marketing) – зосереджується на формування заходів 

для протидії можливому виникненню чи розвитку кризи на підприємстві; 

- адаптивний маркетинг (від англ. adaptive marketing) – сконцентрований на процес адаптації 

підприємства чи бізнес процесів до нових умов; 

- маркетинг генеруючий потребу (від англ. need shaping marketing) – покликаний формувати 

потребу, як на нові продукти чи послуги, так і на існуючі для нових споживачів; 

- проактивний маркетинг (від англ. proactive marketing) – підхід до функціонування маркетингу, 

який направлений на попередження певних подій, випередження очікувань споживачів, оперативне 

реагування на ті чи інші процеси, ринкові зміни та коригування відповідної маркетингової стратегії; 

- прогностичний маркетинг (від англ. predictive marketing) – застосовується шляхом використання 

статистичних даних попередніх періодів для прогнозування потенційно ймовірних шляхів розвитку ситуації. 

Диференціацію видів маркетингу, які застосовуються частково для висвітлення особливостей 

процесу антиципації та відповідно прогнозування споживчих потреб висвітлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Диференціація видів маркетингу 

Джерело: власна розробка автора 

 

Аналіз літературних джерел [1, 2, 3, 4, 5] дозволяє зробити висновок про часте застосування 

висвітлених вище понять у ракурсі антисипативного маркетингу або ж маркетингу направленого на 

передбачення настання чи можливого розвитку певних подій. Відповідна плутанина обумовлена функціями 

маркетингу та інструментами, які забезпечують відповідні функції, труднощами перекладу із англійської 
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мови чи наявністю великої кількості спільних рис із висвітлених видів маркетингу, до яких можна віднести 

безпосередньо бажання вгадати майбутнє. Необхідно також зазначити, що факт підміни понять дуже часто у 

літературі окрім згаданого антисипативного маркетингу зустрічається і стосовно превентивного та 

попереджувального маркетингу. Враховуючи етимологію визначень відповідних англійських слів 

превентивний та попереджувальний маркетинг є синонімічними словами, а відповідно повинні 

застосовуватись до висвітлення ідентичних понять. 

Щодо антисипативного маркетингу, то необхідно в першу чергу виокремити, що основною задачею 

маркетингу є максимальне задоволення потреб споживачів, яке ж не можливе без коректного прогнозування 

майбутніх трансакцій чи потреб загалом. Якщо ж здійснювати порівняння виокремлених понять то 

превентивний чи попереджувальний маркетинг на противагу антисипативному покликані здійснювати 

попередження чи застереження певних ситуацій, які можуть наставати в розріз цілям підприємства (до 

прикладу: застосування заходів по зменшенню інтенсивності попиту з метою уникнення потенційного 

дефіциту на складі підприємства; удосконалення контенту на сайті з метою уникнення подальшого падіння 

споживчого трафіку). Однак попередження чи застереження певних подій відбувається на підставі 

статистичних даних зібраних за попередні періоди, даних, які представляє ринок тощо. У такій ситуації 

аналіз причин підвищення попиту, ідентифікація наявності відповідних алгоритмів у поведінці споживачів, 

досвід роботи у подібних ситуаціях чи із подібними шаблонами поведінки не враховуються. 

Антикризовий маркетинг застосовується у випадку настання кризи, або ж після ідентифікації 

основних факторів, які вказують на ризик настання кризи. Даний вид маркетингу є екстрений, формується 

на підставі оперативного реагування та на основі даних зібраних зазвичай підчас внутрішнього аудиту. 

Когнітивний аналіз ситуації яка склалася не проводиться. 

Адаптивний вид маркетингу виникає за умов, коли певна подія чи ситуація настала або незабаром 

настане і її уникнення не можливе. За цих умов формується відповідний план дій сформований для якомога 

ефективнішого функціонування підприємства за нових ринкових умов. Компанія застосовує інструменти 

маркетингу для адаптації як ключові цілі застосування відповідних інструментів маркетингу.  

Маркетинг, який генерує потребу виділяють ряд науковців, як один із логічних процесів на 

підприємстві, який має місце на початку життєвого циклу підприємства, за умови введення на ринок нового 

продукту чи послуги або ж впровадження існуючих товарів чи послуг на новому ринку.  

Проактивний вид маркетингу це певна філософія, підхід, який охоплює сутність антисипативного 

маркетингу та окреслює особливості реагування на певні ринкові чи інші зміни, які не враховувались підчас 

формування стратегічного маркетингового плану. Проактивний маркетинг зазвичай порівнюється із 

реактивним та наголошує на важливості динамічного підходу у веденні маркетингової діяльності. 

Макросередовище підприємства є дуже часто непідконтрольним для підприємства, і відповідно потребує 

значного рівня адаптивності та гнучкості. Реактивний та проактивний маркетинг передбачають відповідну 

гнучкість та адаптивність, однак у випадку реактивного, реагування на певну ситуацію відбувається у 

процесі настання даної ситуації. Проактивний маркетинг не передбачає очікування настання певної події, а 

направлений на вгадування можливих змін, підготовку до даних коливань, а отже забезпечує більшу 

готовність підприємства та відповідно стійкість до ризиків. Очевидно, що проактивна діяльність, за умови 

наявності відповідних ресурсів, повинна впроваджуватись на кожному підприємстві, однак не повинна 

ототожнюватись із антисипативним маркетингом, який є виокремлений на підставі інших ознак: 

враховуються інструменти та методи маркетингової діяльності направлені на передбачення відповідного 

розвитку подій, а не філософія чи підхід, який є швидше рекомендацією загалом для маркетингової 

діяльності з метою підвищення рівня ефективності маркетингової діяльності підприємства.  

Прогностичний маркетинг направлений на прогнозування майбутніх подій, на підставі 

використання статистичних даних попередніх періодів, особливостей функціонування досліджуваних 

систем у минулому, записів про поведінку споживачів та за допомогою комп’ютерних моделей, симуляцій 

тощо. Даний вид маркетингу зі стрімким розвитком інформаційних технологій є широко поширеним, адже 

сучасні маркетологи володіють великими масивами даних про споживачів, їх ітерацію із продукцією 

підприємства чи конкурентів, а програмне забезпечення чи наявні можливості штучного інтелекту 

дозволяють швидко аналізувати великі масиви даних на підставі відповідних сценаріїв. Однак даний вид 

маркетингу не охоплює інформацію, яка доступна на підставі когнітивного аналізу, інтуїції чи професійного 

досвіду. Споживач дуже часто може вести себе не раціонально, нетипово і характерно для іншої 

споживацької групи. І відповідна зміна поведінки обумовлюється дуже часто факторами, які не входять у 

бази даних, які зібрані на підставі файлів куків чи CRM системами, а отже не можуть бути враховані підчас 

прогнозування. За таких умов похибка прогнозу буде зростати.  Антисипативний маркетинг передбачає збір 

даних когнітивного характеру, як доповнення до статистичної інформації про споживача.  

Враховуючи вище наведене, антисипативний маркетинг охоплює значну кількість елементів різних 

видів маркетингу і при цьому йому притаманна унікальність, яка і диктує вимоги до розмежування 

відповідних понять та забезпечення чіткого розуміння основ антисипативного маркетингу. Антисипативний 

маркетинг є предметом дослідження вітчизняних та іноземних науковців. Зокрема проблемами 

антисипативного маркетингу займаються Котлер Ф. [5, 6], Веласко Л [7], Сгроі Е. [8]. Антисипативне 
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управління у маркетинговій діяльності є предметом досліджень Мельник О. та Адамів М. [9], Чхакі А. та 

Чатер'ї Р. [10]. 

У зв’язку із наявністю незначної кількості наукових досліджень на тему антисипативного 

маркетингу, для грунтовного розуміння його суті необхідним є проаналізувати слово антисипація та його 

значення у різних сферах його вживання. У таблиці 1 висвітлено основні сфери вживання та значення слова 

антисипація (від англ. anticipation). 

Таким чином антисипація виходячи із вищенаведеного – це процес очікування певних подій 

прогноз яких здійснюється на підставі попереднього досвіду, наявної інформації, когнітивного аналізу 

об’єктів та інтуїції. Очевидно, що кожна із сфер застосування значення антисипація адаптована до 

особливостей відповідної галузі, і у деяких випадках її характеристика чи застосування є досить різним за 

масштабом та характером. Тим не менше тільки завдяки міждисциплінарного аналізу даного терміну 

можливе найбільш точне формулювання його визначення.  

Для удосконалення визначення антисипативного маркетингу також важливим є врахувати 

трактування науковців таких термінів як антисипативна поведінка, антисипативне мислення, антисипативне 

пізнання та антисипативні обчислення. При цьому вагомим є взяти до уваги особливості психології 

антисипації.  

Аналіз літератури присвяченої антисипації та її застосуванню у процесі формування маркетингових 

стратегій, особливостей поведінки споживачів, процесів прийняття рішень про купівлю - дозволив виділити 

антисипативну поведінку, як механізм адаптації до змінного, складно прогнозованого споживачем 

майбутнього. Так Мартін Бутц у своїй роботі [11] зазначає, що антисипативна поведінка – це поведінка, або 

деякі когнітивні процеси, які залежать не тільки від поточних даних з органів чуттів, але і від результатів 

передбачення, людських бажань, майбутніх властивостей чи майбутніх станів.  

Таблиця 1 

Особливості трактування та застосування слова «антисипація» у різних галузях досліджень 
№ п.п. Галузі досліджень Трактування та застосування слова «антисипація» 

1 Філософія Стан людини за якого навіть якщо їй не відомо, що буде, вона автоматично розвиває 

очікування, які згодом можуть бути підтверджені або не підтверджені. 

2 Фізика Розглядається як потенційна енергія, яка може бути присутня у досліджуваних системах 

3 Біологія Розглядається як реальна поведінка певних видів організмів і як інструмент для розуміння 

самого життя (наприклад антисипативна поведінка собак підчас полювання).  

4 Дослідження мозку Розглядається як процес прийняття рішення мозком людини. Основний аспект полягає в тому, 

що, коли мозок повинен приймати рішення, у нього не вистачає часу, щоб проаналізувати всі 
можливі варіанти ситуацій. Щоб прийняти рішення, мозок повинен вирішити, які варіанти 

швидше стануть реальними, тобто реалізовує антисипативну поведінку. 

5 Психологія Застосовується для пояснення мимовільних рухів. Так, дослідження підтверджують, що 
антисипація сенсорних ефектів не тільки передує але і визначає мимовільні рухи людини. 

Людська поведінка більш орієнтована на ціль, ніж продиктована певним стимулом, а отже 

взаємодія із навколишніми об’єктами підсилює очікувані результати. 

6 Соціальні науки В рамках мотиваційної системи поведінки людини антисипація обгрунтовується як механізми 
передбачення певної ситуації. Замість того, щоб перевантажуватись деталями нової ситуації, 

люди прагнуть замінити їх звичною діяльністю та поведінковим шаблоном, які демонструють 

високий ступінь передбачуваності, щоб передбачувано знову отримати контроль, та мати 
можливість здійснити антисипацію результату. 

7 Семіотика У процесі створення дизайну приміщень чи нових продуктів застосовуються як приклади певні 

фігури, символи, зразки, комбінація яких завдяки антисипаційному процесу слугують 
створенні чогось нового відповідно до сформованих очікувань.  

8 Інженерія Застосовується у вигляді систем, які враховують очікування і адаптуються залежно від стану 

системи. 

9 Штучний інтелект Застосовується для розробки розумних систем, які здатні враховувати дані, набувати досвіду 

та формувати рішення на підставі власних здобутків, досвіду тощо.  

Джерело: сформовано на підставі: [12] 

 

Антисипативне мислення за визначенням Гарі Кляйна [13] допомагає людині розпізнавати і 

підготовлюватись до важких рішень. Зазвичай людина не розраховує на повну відповідність протіканню 

подій таким чином як було уявлено, адже зазвичай ситуації мають характер комплексності і складаються із 

багатьох змінних; антисипативне мислення дозволяє бути готовим до можливих варіантів подій, які ми 

моделюємо перед настанням ситуації. Антисипативне мислення автором [13] висвітлюється як механізм не 

вгадування майбутнього, а адаптації до можливих варіантів майбутнього. Комплексно складним 

результатом сприйняття навколишнього середовища, аналізу та реагування на фактори навколишнього 

середовища є процес пізнання.  

Антисипативне пізнання автор [10] висвітлює як процес встановлення потенційних майбутніх подій 

на підставі аналізу власного досвіду та навколишнього середовища з використанням когнітивного аналізу.  

Антисипативне обчислення (англ. anticipative computing) – це автоматизовані системи збору, 

обробки та використання інформації зокрема і когнітивного характеру, які здатні самоудосконалюватись на 

підставі досвіду та покликані покращити життя людини в тому числі більш точно прогнозуючи розвиток 

певних процесів. Дані системи штучного інтелекту є недосконалими та не здатні прогнозувати розвиток 
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подій краще за людину у більшості випадків, однак відповідно до тверджень авторів [10] у найближчому 

майбутньому дані системи стануть незамінними у повсякденній діяльності.  

Для розуміння сутності антисипативного маркетингу важливим є здійснити аналіз психології 

функціонування антисипації. Антисипацію як процес, який має місце у кожної людини не можливо забрати. 

Даний процес є непідконтрольним та функціонує незалежно від бажання людини. Також дослідження [14] 

стверджують, що не важливо, який темперамент у людини, вона песиміст чи оптиміст – передбачення 

майбутнього досвіду завжди є позитивно забарвлене. Людині характерна позитивно направлена 

антисипація. Окрім цього необхідно враховувати, що споживчі очікування завжди є сформовані частково під 

впливом минулого досвіду, тому і антисипативний маркетинг частково побудований на врахування досвіду 

та сформованої на підставі сукупних даних інтуїції. Важливо також враховувати фактор заклопотаності та 

стресу, який понижує можливості до антисипації.  

Отже, очевидним є, що антисипація як процес є багатогранним та складним комплексом 

формування прогнозів про майбутню подію, та потребує уваги до деталей підчас прогнозування. Необхідно 

зазначити, що антисипація як процес присутній у великій кількості сфер діяльності, та є популярним 

напрямком наукових досліджень. Особливо актуальною антисипація є у сфері задоволення потреб 

споживачів. Однак аналіз сучасних наукових досліджень вказує на відсутність значної кількості наукових 

досліджень у сфері антисипативного маркетингу. Так визначення Котлера Ф. [5, 6], яке характеризує 

антисипативний маркетинг як – один із механізмів ідентифікації прихованої потреби чи потреби, яка 

виникає - згадується у численних працях, проте не набуло глибшого тлумачення у науковій літературі. 

Окрім визначення Котлер Ф. стверджує, що антисипативний маркетолог повинен наперед встановлювати, 

що споживач буде бажати у найближчому майбутньому. Веласко Л. [7] висвітлює антисипативний 

маркетинг як один із рівнів маркетингової ефективності та пропонує його розуміти як механізм визначення 

потреби споживача, яка поки що не висвітлена самим споживачем, але не прямо певний чином 

декларується. Адамів М.Є. [9] висвітлює антисипативне управління маркетинговою діяльністю як процес 

ідентифікування слабких сигналів потенційних подій та інтерпретацію їхнього подальшого розвитку,  що 

формує потужну інформаційну  базу про ймовірні явища та дає змогу на її основі розробляти 

випереджувальні маркетингові рішення щодо використання можливостей або усунення загроз у діяльності 

підприємств. Ентоні Сгроі [8] визначає антисипативний маркетинг як процес передбачення маркетологами 

нових потреб, які за їх передчуттям повинні з’явитися. 

Провівши аналіз особливостей антисипації, сфер її застосування, існуючих визначень - пропонуємо 

доповнити визначення антисипативного маркетингу: це комплекс заходів направлених на задоволення 

потреб споживачів ідентифікованих як потенційно можливих у недалекому майбутньому на підставі даних 

попередніх періодів, когнітивного аналізу поведінки споживачів, експертності та інтуїції.  

Забезпечення відповідного комплексу заходів можливе за рахунок детального аналізу поведінки 

споживачів не тільки на підставі попередніх даних, сформованого портрету споживача чи досвіду 

маркетолога у роботі із відповідними клієнтами, але і завдяки комплексного аналізу жестів клієнта у процесі 

вибору товару, характеру емоцій, рівня зацікавленості у товарі, ідентифікації клієнта у базі даних та аналізу 

його поведінки у соціальних мережах та на вебсайті компанії (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Перелік частини ключових джерел отримання цінної інформації про споживача 

у процесі реалізації антисипативного маркетингу 

Джерело: [10] 

 

Тільки комплексний підхід у дослідженні поведінки споживачів, ідентифікації ключових шаблонів 

поведінки, аналіз даних із CRM систем та інших систем із збору даних про споживача дозволить 

наблизитись до максимальної точності у прогнозуванні очікуваних потреб споживачів. 

Антисипативному маркетингу притаманні значна кількість як позитивних так і негативних сторін, які 

необхідно враховувати підчас прийняття рішення про впровадження. До позитивних сторін можна віднести: 

- можливість встановити потребу споживача у певних товарах чи послугах до її виникнення; 

- враховується більше факторів підчас прогнозування майбутніх варіантів подій, що створює 

передумови для більш точного прогнозування; 

- когнітивний аналіз поведінки споживачів дозволяє більш багатогранно аналізувати та пояснювати 

мотиви прийняття рішень споживачем, що не можливо забезпечити підчас традиційних маркетингових 

польових досліджень; 
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- рішення часто приймаються на підставі інтуїції, яка сформувалася у зв’язку із наявним досвідом 

роботи у відповідній галузі (експертності), даних отриманих за попередні періоди як зібраних сторонніми 

організаціями так і за результатами власних маркетингових досліджень  тощо; 

Попри наявність значних позитивних сторін, антисипативному маркетингу притаманні і ряд 

недоліків, які необхідно враховувати підчас маркетингової діяльності. До них відносяться: 

- необхідність у володінні значними знаннями у сфері психології поведінки споживачів; 

- підвищені фінансові витрати для збору, аналізу та інтерпретації даних, які генеруються із різних за 

сутністю джерел; 

- наявність ризиків псевдо експертності у відповідальних за маркетингові рішення осіб; 

- залежність результатів від емоційного стану експерта; 

- неможливість автоматизувати процеси у повному обсязі; 

- присутність ризику неправильного інтерпретування даних; 

- антисипативний маркетинг є більш ризиковий ніж традиційне прогнозування, оскільки дуже часто 

прогноз спрямовує діяльність на нові ринки чи нові товари, аргументуючи зміною вподобань споживачів. За 

умов традиційного прогнозування зазвичай результати прогнозу залишаються у площині діючої діяльності 

підприємства; 

- за результатами антисипативного маркетингу компанія може прийти на ринок або запізно, або ж за 

рано, оскільки споживачі ще не будуть готові до нових сервісів.  

Висновки. Отже, попри наявні ризики застосування антисипативного маркетингу у сучасній 

діяльності підприємства, можливості, які він генерує створюють значні конкурентні переваги на ринку. 

Адже, розуміння майбутніх очікувань споживачів, коли вони ще самі не усвідомили потребу у них є 

унікальною доданою цінністю. Усвідомлення споживачем, що компанія вгадує як споживачу буде 

комфортно, дозволяє відчувати максимальну турботу, а отже генерує лояльність компанії та значну додану 

вартість у споживанні відповідних продуктів чи послуг. Споживач, який не очікувано отримує саме те, чого 

потребував навіть на стадії вибору продукту дозволяє успішно компанії отримати клієнта, однак якщо ж 

споживач відчув, що процеси (купівлі, перегляду сайту, комунікації із консультантом, зручність оплати 

тощо) не відповідають очікуванням, досвіду чи звичному шаблону – споживач перебуватиме у стресі, що є 

негативним явищем для роботи із споживачем як у короткостроковому так і в довгостроковому періоді. 

Скоріш за все такий споживач не продовжуватиме співпрацю із компанією.  Розуміння принципів роботи 

антисипативного маркетингу є вимогою часу, а розвиток антисипативних автоматизованих систем, які 

побудовані на штучному інтелекті та поступове впровадження їх у повсякденне життя зокрема у сферу 

рітейлу (аналіз шаблонів поведінки конкретного споживача у супермаркеті дозволить підбирати 

автоматично пропозиції, які максимально б відповідали очікуванню споживача та надавати їх допоки клієнт 

у супермаркеті), медицину (аналіз даних про попередні хвороби, стиль життя, спортивну активність, 

черговість прийому ліків, результати аналізів – дозволить більш точно здійснювати діагностику і 

попереджати людей про потенційні загрози до їх настання), виробництво товарів (ідентифікація споживчих 

очікувань дозволять більш адаптивно формувати асортимент компанії), архітектуру (оцінка існуючих 

трендів більш точно дозволить розробити актуальну для сьогодення архітектурні об’єкти) покращить життя 

кожної людини. Автоматизація дозволить більш глибоко аналізувати ситуації і можливі варіанти їх 

розвитку, та на основі фактів приймати відповідні прогнози. Даний процес має як позитивну так і негативну 

сторону. Інколи такий підхід до прогнозування може бути точнішим оскільки дозволить прораховувати 

більшу кількість варіантів розвитку подій та приймати найбільш вірогідні рішення на підставі даних. Однак 

аналіз та бажання спрогнозувати поведінку людини, яка дуже часто поводить себе ірраціонально 

автоматизованими системами може призвести і до численних похибок. Тому тільки комбінація 

обчислювальних можливостей автоматизованих систем та експертні та інтуїтивні здібності людини 

дозволять максимально ефективно застосовувати антисипативний маркетинг. 
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СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В 

УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 
В статті розглянуто стратегічні пріоритети бюджетної політики на місцевому рівні в умовах фінансової 

децентралізації, які передбачають реалізацію сукупності заходів (в сфері доходів, видатків, міжбюджетних відносин, 
інституційного забезпечення та місцевих запозичень), реалізація яких спрямована на підтримку фінансової самодостатності 
регіонів, формування сприятливих умов для саморозвитку та підвищення результативності і фінансової стійкості місцевих 
бюджетів. Представлені заходи реалізуються на основі використання комплексу методів координації, правових норм, 
інструментів, упорядкованих відповідним чином у контексті подолання перешкод, які стоять на шляху розвитку місцевих 
бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Сформульовано вихідні теоретичні положення концепції бюджетної політики 
фінансового забезпечення розвитку регіонів України, яка основується на методології мезо-конвергенції та є передумовою 
для визначення стратегічних напрямів забезпечення стійких темпів зростання економіки регіонів й покращення  соціальних 
стандартів  життя  населення у контексті посилення організаційно-функціональної і фінансової спроможності органів 
місцевого самоврядування. Змістовне наповнення цієї концепції у теоретичній та методологічний площинах дає можливість 
максимально адаптувати бюджетний процес на місцевому рівні до викликів трансформації міжбюджетних відносин в Україні. 
Напрямками реалізації концепції є: запровадження методології мезо-конвергенції; використання стратегічного підходу до 
управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів; мультиплікація джерел ресурсної бази місцевих бюджетів шляхом 
модернізації системи міжбюджетних відносин та удосконалення фіскальних аспектів ресурсного забезпечення. 

Ключові слова: бюджетна політика, місцевий бюджет, бюджетний процес, фінансова децентралізація, концепція. 
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STRATEGIC VECTORS OF LOCAL POLICY AT THE LOCAL LEVEL IN THE 

CONDITIONS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION 
 
The article considers the strategic priorities of the budgetary policy at the local level in terms of financial decentralization, 

which envisage the implementation of measures (in the area of income, expenditures, intergovernmental relations, institutional 
support and local borrowing), the implementation of which is aimed at maintaining the financial self-sufficiency of regions, creating 
conditions for favorable conditions. self-development and improving the efficiency and financial sustainability of local budgets. The 
measures presented are implemented on the basis of the use of a complex of methods of coordination, legal norms, instruments, 
arranged in the appropriate way in the context of overcoming obstacles that stand in the way of development of local budgets in 
the conditions of financial decentralization. The initial theoretical provisions of the concept of budgetary policy of financial support 
for the development of the regions of Ukraine are formulated, which is based on the meso-convergence methodology and is a 
prerequisite for determining strategic directions of ensuring sustainable growth of the economy of the regions and improving social 
standards of life of the population in the context of strengthening the organizational, functional and financial capacity municipality. 
The substantial content of this concept in the theoretical and methodological planes makes it possible to adapt the budget process 
at the local level as much as possible to the challenges of transformation of intergovernmental budgetary relations in Ukraine. The 
directions of the concept realization are: introduction of meso-convergence methodology; the use of a strategic approach to 
managing the local budgets' resource provision; multiplying sources of the local budget resource base by modernizing the 
intergovernmental budget system and improving the fiscal aspects of resource provision. 

Keywords: budget policy, local budget, budget process, financial decentralization, concept. 

 

Вступ. Сьогодні, дотримуючись ключових положень Європейської хартії місцевого 

самоврядування, Україна продовжує докладати значних  зусиль щодо ефективної реалізації вектору 

євроінтеграційного розвитку, зокрема в контексті посилення засад місцевої та регіональної демократії. 

Реформа децентралізації на сьогоднішній день є однією з найбільш вдалих реформ, впроваджених на 

території держави. Підґрунтям для впровадження в життя зазначеної реформи стала фінансова 

децентралізація, ключовою ідеєю якої є така організацію функціонального навантаження органів влади на 

місцях, надання визначених повноважень та відповідних джерел фінансових ресурсів, а також певного рівня 

відповідальності, результатом якої є суттєве зростання рівня ефективності бюджетного менеджменту на 

місцях внаслідок зменшення ступеню впливу центральної влади на формування параметрів регіонального 

економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти з 

удосконалення бюджетної політики на місцевому рівні в умовах децентралізації досліджено у працях 

багатьох учених-економістів та практиків, серед яких: Т. Бондарук, Г. Возняк, В. Дем’янишин, Я. Жаліло, 

Т. Затонацька, Т. Єфименко, В. Козюк, І. Луніна, М. Лучко, І. Лютий, М. Мироненко, О. Молдован, 

А. Роговий, Н. Ткаченко, В. Тропіна, С. Юрій та інших. Зважаючи на досить широке коло висвітлених 

питань, слід зауважити, що залишається ряд проблем, які не отримали належного висвітлення та 

розв’язання. Це уповільнює збалансоване відтворення й ефективність функціонування фінансової системи 
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на місцевому рівні. Разом з тим залишаються недостатньо висвітленими та потребують подальших 

досліджень такі питання, як розробка ефективних стратегічних векторів бюджетної політики на місцевому 

рівні в умовах фінансової децентралізації України. 

Поставка завдання. Метою дослідження є розробка концепції бюджетної політики фінансового 

забезпечення розвитку регіонів України та обґрунтування перспектив її реалізації . 

Результати дослідження. Започатковані зміни в фінансово-економічній системі України останніх 

років та поглиблення процесів фінансової децентралізації, кінцева мета якої – достатній рівень автономності 

органів місцевого самоврядування в питаннях формування та реалізації бюджетної політики, чіткий 

розподіл видаткових повноважень та функцій між різними рівнями управління, належна фінансова база для 

виконання функцій, покладених на місцеву владу, дієві стимули та механізми відповідальності для 

забезпечення ефективного надання якісних суспільних послу, обумовлюють необхідність подальшого 

вдосконалення бюджетної політики на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації. Окрім того, нові 

виклики актуалізують потребу формування відповідних механізмів подолання впливу негативних факторів, 

стабілізації динаміки розвитку та забезпечення екзогенно й ендогенно-орієнтованого розвитку в умовах 

інституційних змін. 

Визначено та обґрунтовано стратегічні цілі бюджетної політики на місцевому рівні в умовах 

фінансової децентралізації з систематизацією завдань й пріоритетів для їх реалізації, а саме:  

1) в сфері доходів – зміцнення самостійності місцевих бюджетів шляхом зміни нормативу 

відрахувань по екологічному податку й ПДФО; перехід від короткострокового до середньострокового 

планування місцевих бюджетів; удосконалення адміністрування майнового податку;  

2) в сфері видатків – налагодження системи моніторингу ефективності витрачання бюджетних 

коштів; становлення прозорого і партисипативного бюджету; активізація бюджетних інвестицій; розробка 

плану капітальних інвестицій;  

3) в сфері міжбюджетних відносин – ефективний розподіл повноважень між органами державної 

влади й місцевого самоврядування; розробка та запровадження галузевих стандартів у сфері надання 

суспільних послуг; вдосконалення механізмів розподілу субвенцій; зміна формульних розрахунків базової і 

реверсної субвенцій;  

4) в сфері інституційного забезпечення – запровадження бюджетної стратегії для кожного регіону; 

прийняття Закону «Про державне стратегічне планування»; нормативно-правове закріплення громадських 

бюджетів; законодавче врегулювання оптимізації бюджетних установ і об’єктів спільної комунальної 

власності; врегулювання питань монетизації пільг шляхом прийняття відповідного законодавства;  

5) в сфері місцевих запозичень – удосконалення законодавчої бази у сфері регулювання проведення 

місцевих запозичень; розробка й прийняття законодавства, яке регламентує випуск муніципальних облігацій 

і регіональних цінних паперів. 

Запропоновані  пропозиції щодо підвищення результативності бюджетної політики на місцевому 

рівні сприятимуть нейтралізації ряду деструктивних чинників у сфері стримування впровадження реформи 

фінансової децентралізації та забезпечуватимуть зростання фінансової самодостатності органів місцевого 

самоврядування, що дозволить бюджетній політиці стати ефективним інструментом розвитку регіонів 

України. 

Зазначене потребує своєчасного врахування ефектів від управлінських рішень, які сьогодні вже 

приймаються в усіх сферах суспільного життя країни: реформа децентралізації влади і фінансів, податкова 

реформа, реформа публічних фінансів, адміністративно-територіальна реформа, а також  можливість 

реалізації пріоритетних завдань Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» і Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року. 

Враховуючи визначені цілі регіональної політики, які представлені в Державній стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року [1], а саме: територіальна соціально-економічна інтеграція та 

просторовий розвиток; підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів; ефективне державне управління 

у сфері регіонального розвитку, розвиток децентралізації управління і реалізація реформи міжбюджетних 

відносин, стратегічна ціль бюджетної політики полягає в створенні сприятливих умов для більш стійкого й 

екзогенно та ендогенно-орієнтованого розвитку всіх регіонів України, реалізацію яких варто було б 

забезпечити шляхом активізації інноваційних бюджетних механізмів. Тобто вибір певних цілей ґрунтується 

на дієвому використанні внутрішніх можливостей для розвитку регіонів і послабленні соціальної орієнтації 

бюджетів, враховуючи й те, що соціальні видатки й надалі продовжують залишатися важливими. Ключовою 

передумовою забезпечення стійкого розвитку регіонів України є достатність необхідних фінансових 

ресурсів, для реалізації функцій, які покладені на органи місцевої влади у сфері реалізації регіональної 

політики. У свою чергу, децентралізація влади передбачає насамперед втручання центральної влади у сфері 

управління регіональним розвитком, а саме сприяння понесення відповідальності за соціально-економічний 

розвиток територій повинно поширюватись на відповідні органи місцевої влади. Орієнтири бюджетної 

політики щодо забезпечення соціально-економічного розвитку територій в умовах фінансової 

децентралізації перш за все повинні бути інтегровані у загальнодержавну стратегію діючих реформ, а їх 

реалізація повинна становити підґрунтя для належного зміцнення фінансової стійкості органів влади на 
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місцевому рівні, сприяння підвищенню конкурентоспроможності регіонів, збалансованості розвитку і 

підвищення соціальних стандартів для всього населення. 

Обґрунтовано зміст концепції бюджетної політики фінансового забезпечення розвитку регіонів 

України, яку необхідно затверджувати на державному рівні (рис.1).  

 

 
Рис.1. Концепція бюджетної політики фінансового забезпечення розвитку регіонів України* 

*Джерело: розроблено автором 

 

Одним із інструментів реалізації концепції на місцевому рівні є відповідні стратегії ресурсного 

Теорії фінансів та регіонального розвитку: 

фіскального обміну та федералізму; 
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забезпечення місцевих бюджетів територіальних громад. У межах розробленої концепції досить важливою 

умовою функціонування бюджетної політики на місцевому рівні є розвиток громадянського суспільства, 

підтримка самоорганізації населення, соціальна відповідальність за нарощування соціального капіталу, 

державно-приватне партнерство, залучення та участь громадськості в прийнятті управлінських рішень, які 

зачіпають їх інтереси на різних рівнях та сферах життєдіяльності. План реалізації концепції включає 

сукупність заходів орієнтованих на удосконалення положень чинного законодавства, а саме: у напрямку 

врегулювання адміністрування податків; зміни системи міжбюджетних трансфертів посилюючи цим самим 

роль органів місцевого самоврядування; налагодження ефективного механізму розподілу коштів та інші. 

Очікуваними результатами від реалізації запропонованої концепції є: інституційно-управлінська 

спроможність органів місцевого самоврядування; системність процесів ресурсного забезпечення місцевих 

бюджетів; високий рівень мезо-конвергенції в бюджетному процесі на місцевому рівні; збільшення 

ресурсної бази місцевих бюджетів шляхом диверсифікації джерел їх наповнення; підвищення якості й 

доступності публічних послуг для населення відповідних територіальних громад; оптимізація розподілу 

видатків і доходів місцевих бюджетів; активізація впливу стейкхолдерів на бюджетний процес й 

управлінські рішення органів місцевого самоврядування та інші. 

Підвищення фінансової самодостатності всіх регіонів України, розширення джерел доходів 

місцевих бюджетів, формування сприятливих умов для саморозвитку регіонів забезпечується шляхом 

досягнення таких завдань: 

- сприяння нарощенню власних фінансових ресурсів регіонів; 

- збільшення частки місцевих податків (і податкових надходжень) в складі доходів місцевих бюджетів; 

- формування сприятливих умов у напрямку активізації дієвої підприємницької діяльності для 

нарощення фінансового потенціалу та фінансової стійкості регіонів; 

- налагодження системи міжбюджетних відносин; 

- удосконалення системи управління місцевими запозиченнями (різними борговими 

зобов’язаннями). 

Реформи децентралізації влади і ресурсів в сучасній Україні дають регіонам значно більше важелів 

впливу на процес покращення власного розвитку та благополуччя всього населення й передбачають 

відповідний перехід відповідальності і повноважень щодо розвитку територій від центральної влади до 

місцевої. У свою чергу, процес децентралізації певних управлінських процесів потребує фінансового 

забезпечення, тобто роль місцевих фінансів повинна значно посилюватись, а сфера для їх використання 

певним чином розширюватись. У даному контексті зростання фінансової самодостатності органів місцевого 

самоврядування України є важливою запорукою для зміцнення їх соціально-економічного розвитку, тому 

дана характеристика розвитку регіонів дозволяє говорити про можливість вирішення різних фінансових 

проблем територій.  

Критерієм результативності бюджетної політики на місцевому рівні є зростання частки місцевих 

бюджетів (без урахування трансфертів) у зведеному бюджеті (наприклад у розвинених країнах цей показник 

знаходиться на рівні 40%). Однак для України за останні роки, такий показник не перевищує навіть 26% , 

що свідчить про досить низький рівень участі органів місцевого самоврядування у вирішенні проблем 

розвитку територій. Тобто соціально-економічна ситуація в регіонах суттєво впливає на формування 

доходної складової місцевих бюджетів, що знаходиться у прямій залежності із посиленням зв’язку між 

соціально-економічним і бюджетним плануванням відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

Це є досить важливим аспектом, який необхідно враховувати для сприяння покращенню фінансового 

забезпечення відповідних місцевих бюджетів. Досить очевидним є те, що наскільки дієвими будуть 

механізми формування і реалізації бюджетної політики, настільки й реалістичним буде виконання концепції 

й стратегій розвитку регіонів. 

На нашу думку, зростанню власних фінансових ресурсів можуть сприяти: законодавча база в 

частині закріплення за відповідними органами місцевого самоврядування певних відрахувань від 

загальнодержавних податків; для збільшення надходжень від місцевих податків необхідно ефективно 

проводити інвентаризацію майна і майнових прав, вдосконалення існуючої методики оцінки земельних 

ділянок; врегулювання пільгових режимів щодо податку на нерухомість і податку на землю; значне 

розширення повноважень місцевої влади щодо адміністрування і контролю за збором місцевих податків. 

Для досягнення поставлених стратегічних цілей необхідно реалізувати таке завдання як збільшення 

частки місцевих податків в доходах місцевих бюджетів. Напрямком для реалізації такого завдання повинно 

стати значне розширення повноважень територіальних громад в сфері земельних відносин (адже плата за 

землю є досить суттєвою складовою податку на майно). Саме унормування даного питання на 

законодавчому рівні дасть змогу органам місцевого самоврядування планувати стійкий розвиток територій 

як в межах, так й за межами населених пунктів. У свою чергу впливаючи на розмір плати за землю, також 

вони отримають можливість щодо підвищення фінансової спроможності громади, й відповідно регіонів. 

Сучасні суспільно-політичні і соціально-економічні умови, в яких знаходиться Україна не сприяють 

залученню зовнішніх драйверів для економічного зростання, а тому досить актуальним є перегляд 

вітчизняної політики щодо стимулювання економічної активності. Тобто найважливішим завданням на 
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довгострокову перспективу для регіонів України є формування сприятливих умов для досягнення сталого 

ендогенно-орієнтованого зростання, у контексті становлення потенційних центрів інноваційного розвитку, 

які варто розвивати у так званій «розумній спеціалізації». Тобто такий стратегічний вектор розвитку  

орієнтований  на більш вертикальній, а не нейтральній логіці безпосереднього втручання, адже передбачає 

процес визначення і відбору більш привабливих сфер для втручання, інноваційних технологій, ефективних 

підсистем, які активізуватимуть інноваційний розвиток регіонів [2]. Іншою особливістю такої концепції є 

необхідність залучення місцевих зацікавлених стейкхолдерів і приватно-державної координації у сфері 

реалізації політики розвитку регіонів [3]. 

Передумовами для реалізації запропонованої концепції в Україні є узгоджена взаємодія органів 

публічного управління на всіх рівнях, що забезпечує виконання завдань, які орієнтовані на досягнення 

стратегічної мети розвитку територій та сприяє підвищенню їх фінансового потенціалу. Розпочата в Україні 

фінансова децентралізація повинна насамперед сприяти відмові від визначених патерналістичних очікувань, 

адже деяка частина податкових надходжень місцевих бюджетів залишається на місцях без їх первинного 

вилучення і очікування перерозподілу на державному рівні. Тобто, наповнюваність місцевих бюджетів 

безпосередньо залежить від активності діяльності суб’єктів господарювання відповідного регіону, їх 

постійної підтримки органами влади, та проведення ефективного громадського контролю, який проводить 

контроль за ефективністю використання бюджетних коштів. Таким чином регіони, шляхом дієвого 

планування розвитку повинні розраховувати на власний ресурсний потенціал для сприяння соціально-

економічному поступу. У даному контексті ефективна бюджетна політика на місцевому рівні вбачається в 

своєчасному стимулюванні підприємницької діяльність, в контексті мінімізації відповідного фіскального 

перерозподілу суспільного продукту; оптимізації структури бюджетних видатків, які насамперед повинні 

концентруватися на тих напрямах, які здатні генерувати позитивний ефект для економічного зростання. 

Для переорієнтації бюджетної політики на місцевому рівні у напрямку забезпечення умов для 

сталого внутрішнього зростання необхідно вдосконалювати інструменти стимулювання, насамперед 

шляхом визначення чітких критеріїв щодо надання відповідних податкових преференцій. До таких можна  

віднести звільнення від оподаткування підприємств, які інвестують у розвиток людського капіталу (медичне 

страхування, перепідготовка кадрів, пенсійне страхування), інтелектуального капіталу (наприклад 

фінансування наукових досліджень), різні енергозберігаючі технології та інше. Варто запроваджувати 

податкові стимули для інвестицій у самозайнятість [4] .  

Забезпечення проведення контролю за цільовим використанням відповідних коштів можна шляхом 

запровадження спецрахунків і законодавчо внормованого механізму у сфері використання таких коштів, 

звичайно, адміністрування податкового стимулювання повинно знайти своє відображення в Податковому 

кодексі України. Вважаємо, що така бюджетна політика на місцевому рівні сприятиме зменшенню 

регіональної диференціації щодо соціально-економічного розвитку, активізації інноваційно-інвестиційного 

клімату, міжрегіональній інтеграції і співробітництву, оптимальному використанню бюджетних коштів та 

інше. Акцентуючи увагу на формуванні сприятливих умов для внутрішнього (ендогенного) економічного 

зростання територій варто буде переорієнтувати видатки «проїдання» на збільшення видатків розвитку. Це 

можна здійснити шляхом активізації форм державно-приватного партнерства, шляхом проведення 

співфінансування важливих інноваційно-інвестиційних проектів (у сфері освіти, різні інфраструктурні 

проекти, ЖКГ тощо). Говорячи про державні інвестиції, то досить важливо акцентувати увагу насамперед на 

підвищенні результативності управління ними, адже з одного боку такі інвестиції вкладаються у ті сфери, 

які мають суспільну значимість, однак є  непривабливими через їх мінімальну прибутковість, й з іншого – це 

той спосіб, який допоможе відповідним регіонам, і країні загалом, значно покращити якість регіональної 

інфраструктури в умовах постійно обмежених фінансових ресурсів. 

Для забезпечення нарощення фінансової самодостатності органів місцевого самоврядування 

необхідно активізувати заходи  в сфері управління місцевим боргом. Доцільною є розробка й затвердження 

чітких рекомендацій для органів місцевого самоврядування у сфері управління місцевим боргом. Так як на 

рівні міст навики й компетенції щодо проведення операцій на ринках капіталів і управління боргом вже 

відпрацьовані, то на рівні відповідних територіальних громад вирішення питань оцінки 

кредитоспроможності регіонів, моніторинг відповідних місцевих гарантій, управління фінансовими 

ризиками тощо є не відпрацьованими [5]. Отже, реалізація бюджетної політики на місцевому рівні для 

забезпечення посилення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування щодо фінансової 

стійкості за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел можна забезпечити шляхом реалізації таких завдань: 

- ефективне завершення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

шляхом децентралізації влади в Україні; 

- налагодження процесів управління комунальною власністю; 

- розробка чіткої системи повноважень між органами управління на різних рівнях; 

- перехід до ефективної бюджетної моделі щодо взаємовідносин між державним і місцевими 

бюджетами; 

- завершення фінансової децентралізації. 

Важливою передумовою для поступу в Україні загалом та всіх регіонах зокрема є  результативність 
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реформи місцевого самоврядування і децентралізації влади, якій належить важлива роль у забезпеченні 

соціально-економічного розвитку територій. Для активізації ролі органів місцевого самоврядування щодо 

сприяння внутрішньому і зовнішньому соціально-економічному розвитку регіонів першочерговим 

завданням є завершення адміністративно-територіальної реформи адже подальше формування об’єднаних 

територіальних громад деструктивно впливає на всю систему адміністративно-територіального устрою, 

насамперед на рівні районів. 

Кінцевою метою фінансової децентралізації є не лише розширення прав органів місцевого 

самоврядування у прийнятті рішень і бюджетна самостійність у сфері наповнення місцевих бюджетів, а й 

максимально ефективне використання отриманих фінансових ресурсів з визначеним соціально-економічним 

ефектом, відповідно до встановлених пріоритетів. 

Підвищити результативності використання бюджетних коштів на місцевому рівні в умовах 

фінансової децентралізації, та  забезпечити прогнозованість і прозорість процесів формування й реалізації 

бюджетної політики на місцевому рівні можливо шляхом використання довгострокового бюджетного 

планування, спроможного забезпечити розподіл наявних  ресурсів у відповідності до стратегічних 

пріоритетів. 

Бюджетне планування на короткострокову перспективу (як засвідчили результати дослідження) 

призводить до непередбачуваності проведення бюджетної політики, насамперед для головних 

розпорядників бюджетних коштів, адже зв'язок між стратегічними пріоритетами державної бюджетної 

політик і соціально-економічним розвитком регіонів є дуже слабкий, а тому й не сприяє належному 

забезпеченню їх зростання. Позитивним є те, що з 2018 року Бюджетною резолюцією передбачено перехід 

на середньострокове бюджетне планування [6]. 

Важливим стратегічним орієнтиром є залучення громадськості до процесів формування і реалізації 

бюджетної політики на місцевому рівні, що сприятиме розвитку інноваційних форм, таких, як, відкрите 

врядування або електронна демократія. Для реалізації даного пріоритету необхідно впроваджувати такі 

заходи: розширення можливостей для налагодження діалогу між місцевою владою й громадськістю шляхом 

організації співпраці в рамках партисипативного бюджетування не лише на рівні міст; підтримка 

стимулювання громадських ініціатив й інноваційних проектів шляхом організації біржі проєктів (відповідно 

на рівні міст, об’єднаних територіальних громад); впровадження електронної демократії: різноманітні 

електронні сервіси, публічні дискусії, е-петиції, он-лайн оцінювання відповідної діяльності органами 

місцевого самоврядування; ефективна система моніторингу використання бюджетних коштів  тощо. Тобто 

активна участь громадян у бюджетному процесі на місцевому рівні, шляхом внесення відповідних 

пропозицій щодо бюджетного забезпечення різних потреб громади, з одного боку, та публічне звітування 

місцевої влади за напрями й результативність використання бюджетних коштів перед громадою є реальним 

кроком, спроможним значно покращити процеси використання бюджетних коштів на місцях [7]. 

Для сприяння забезпеченню рівного доступу всього населення до якісних публічних послуг, які 

гарантовані державою та в повному обсязі, необхідне відповідне фінансове забезпечення делегованих 

повноважень. Врегулювання такого завдання потребує перегляду існуючої методики розрахунку, перегляд 

порядку використання медичної, освітньої та соціальних субвенцій; перегляду потребують показники, які 

використовуються в алгоритмі для визначення обсягів видатків на утримання освітніх й медичних закладів 

(насамперед це досить актуально для районів з досить низькою густиною населення та розгалуженою 

мережею бюджетних установ). Щодо секторальних реформ, які впливають на формування місцевих 

бюджетів, а таким чином й забезпечення якісних послуг населенню, необхідно  продовжувати оптимізувати 

мережі загальноосвітніх навчальних закладів, створюючи опорні школи, об’єднання малокомплектних шкіл. 

Також необхідно розробити і прийняти нормативно-правові акти, які повинні орієнтуватись на 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері встановлення соціальних стандартів на 

відповідному місцевому рівні залежно від умов. Цими діями надається законна можливість органам 

місцевого самоврядування самостійно коригувати вартісну величину відповідних державних соціальних 

стандартів в залежності від змінних умов їх формування. 

Очікуваними результатами від реалізації представлених завдань концепції бюджетної політики 

фінансового забезпечення розвитку регіонів України відносимо такі: 

- зростання обсягів надходжень до місцевих бюджетів; 

- значне зменшення кількості дотаційних місцевих бюджетів; 

- формування умов для саморозвитку територій; 

- посилення конвергенції щодо бюджетного забезпечення розвитку регіонів; 

- мінімізація втручання центральних органів державної влади в управління соціально-економічним 

розвитком територій; 

- максимальне врахування територіальних особливостей, стимулювання ендогенних та екзогенних 

«точок зростання»; 

- посилення відповідальності відповідних посадових осіб за використання бюджетних коштів на 

місцевому рівні; 

- покращення прогнозованості і передбачуваності бюджетної політики; 
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- більш якісне виконання делегованих повноважень, контроль за їх виконанням; 

- зростання фінансової спроможності у сфері надання якісних  суспільних послуг. 

Можливими ризиками, які можуть стримувати реалізацію запропонованої концепції варто виділити: 

несвоєчасне прийняття визначених нормативно-правових актів; недостатня спроможність органів місцевого 

самоврядування проводити якісне бюджетне планування на довгострокову перспективу; нестабільна 

макроекономічна ситуація в країні, яка негативно впливає на точність прогнозів; небажання головних 

розпорядників бюджетних коштів у відповідності до встановлених завдань змінювати підходи до організації 

бюджетного процесу та публічного звітування; значне посилення асиметрій у соціально-економічному 

розвитку регіонів, а тому й забезпеченні якісними суспільними послугами; виникнення можливих 

економічних  конфліктів між центральною владою і регіональними органами місцевого самоврядування у 

контексті поділу владних повноважень, фінансових й матеріальних ресурсів; нераціональність вибору 

бюджетних пріоритетів; корупційні ризики; необґрунтовані управлінські рішення у сфері вибору 

інструментів для реалізації бюджетної політики на місцевому рівні; відсутність політичної волі для 

реалізації непопулярних соціальних ініціатив; погіршення системи управління соціально-економічним 

розвитком об’єднаних територіальних громад, як результат зниження компетентності  службовців місцевого 

самоврядування. 

Практична реалізація запропонованої концепції, відповідно до визначених стратегічних орієнтирів, 

на нашу думку, сприятиме удосконаленню бюджетної політики на місцевому рівні та досягненню 

інноваційних цілей розвитку України та її регіонів шляхом впровадження системних соціально-економічних 

й політико-правових реформ, які вже почали реалізовуватись. 

Отже, нові виклики й нові соціально-економічні умови регіонів України зумовлюють необхідність 

врахування положень запропонованої нами концепції бюджетної політики фінансового забезпечення 

розвитку регіонів та перегляду на її основі стратегії й тактики бюджетної політики на місцевому рівні. 

Реалізуючи бюджетну політику на місцевому рівні ґрунтуючись на засадах саморозвитку, розвиток регіонів 

зможе вийти на новий рівень, в якому кожен член територіальної громади має стати повноправним і 

активним учасником соціально-економічних відносин на своїй території. Саме в умовах посткризової рецесії 

вітчизняної економіки актуальною є потреба у пошуку дієвих механізмів забезпечення розвитку і зростання 

добробуту громадян як країни загалом, так і всіх її регіонів. Вважаємо, що з огляду на стійкий характер 

диференціації рівнів розвитку регіонів України, саме бюджетна політика на місцевому рівні здатна стати 

активним елементом в системі державного регулювання і визначальним фактором управління соціально-

економічними процесами та їх розвитком, адже саме вони визначають обсяги первинного розподілу ВВП, 

впливають на структуру заощаджень й динаміку боргів, активізуючи цим самим процеси розширення 

фінансової самостійності та стійкості регіонів тощо. Розроблена нами концепція та обґрунтовані пріоритети 

реалізації бюджетної політики на місцевому рівні з метою забезпечення розвитку регіонів України логічно 

взаємопов’язані, орієнтуючись на отримання синергетичного ефекту, адже вирішення одних проблем є 

основою для вирішення наступних. 

Висновки. Доведено, що в сучасних умовах виникла об’єктивна необхідність розробки науково 

обґрунтованих стратегічних пріоритетів розвитку бюджетної політики на місцевому рівні в умовах 

фінансової децентралізації на основі визначення заходів та способів їх впровадження: зміцнення 

самостійності місцевих бюджетів; врегулювання питань оптимізації системи міжбюджетних відносин  

шляхом розподілу повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування; проведення 

моніторингу результативності використання бюджетних коштів; вдосконалення нормативно-правового 

забезпечення бюджетної політики. Нові виклики актуалізують потребу розробки відповідних механізмів 

нейтралізації впливу негативних факторів на бюджетний процес, стабілізації динаміки розвитку регіонів в 

умовах фінансової децентралізації. 

Обґрунтована доцільність та формалізована змістовність  авторської концепції бюджетної політики 

фінансового забезпечення розвитку регіонів України. Визнано за доцільне виконання таких завдань 

концепції: нормативно-правове забезпечення; організаційно-функціональне  забезпечення; створення 

належних фінансових й організаційних умов для забезпечення виконання ОМС функцій; генерування 

ресурсного потенціалу регіонів; посилення співпраці зі стейкхолдерами; оцінювання стану фінансової 

стійкості місцевих бюджетів. Напрямками реалізації концепції є: запровадження методології мезо-

конвергенції; використання стратегічного підходу до управління ресурсним забезпеченням місцевих 

бюджетів; мультиплікація джерел ресурсної бази місцевих бюджетів шляхом модернізації системи 

міжбюджетних відносин та удосконалення фіскальних аспектів ресурсного забезпечення. 
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СИТУАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ СТРУКТУР 
 
В статті надано сутність поняття якості економічної безпеки соціально-трудових структур, яке полягає у такому 

запобіганні ризику руйнування трудових зв’язків, яке буде  потребувати кількість ресурсів, збалансовану з ресурсами, які 
забезпечують інші господарські процеси. Теоретично обґрунтовано, що ситуаційне управління якістю економічної безпеки 
соціально-трудових структур передбачає застосування різних управлінських заходів в залежності від характеру ситуації у 
сфері соціально-трудових відносин надає можливості зменшення витрат часу на вирішення поточних завдань.  
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SAVINA H., NABOKA R., SAVIN S., SHUKLINA V. 
Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine  

 

SITUATION MANAGEMENT OF QUALITY OF ECONOMIC SECURITY OF 

SOCIAL-LABOR STRUCTURES  
 
The article gives the essence of the notion of quality of economic security of social and labor structures, which consists in 

the prevention of the risk of rupture of labor relations, which will require the amount of resources balanced with the resources 
provided by other economic processes. 

The quality of economic security of social and labor structures is ensured through the coherence of social and labor interests of 
participants of social and labor structures and social and labor interests of the enterprise. In turn, the dynamic changes in the environment 
cause the emergence of new, previously unknown, dangers of social-labor relationships that require rapid management based on the 
situational approach, ie finding unique ways and methods of solving unique problems within a given situation. 

 It is theoretically substantiated that situational management of the quality of economic security of social and labor 
structures implies the application of different management measures, depending on the nature of the situation in the sphere of 
social and labor relations, provides opportunities to reduce time spent on solving current problems. 
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Вступ. Нова парадигма взаємовідносин, яка притаманна сучасному періоду  трансформації епохи 

індустріалізації в епоху інформаціоналізму, обумовила необхідність застосування такої організаційної 

інновації, як соціально-трудова структура, під якою розуміють групу виконавців загальних трудових 

завдань, що взаємодіють між собою на основі соціальних мотивів, а також однаково ставляться до предметів 

трудових зв’язків підприємства (цілей,  норм, умов, форм та  методів організації трудової діяльності). 

Економічна безпека соціально-трудових структур пов’язана, в першу чергу, з можливістю забезпечення 

довгострокової цілісності груп виконавців, що уможливлює успішну реалізацію як поточних, так і 

стратегічних господарських цілей. Якість економічної безпеки соціально-трудових структур забезпечується 

через узгодженість соціальних  і трудових інтересів  учасників соціально-трудових структур та соціальних і 

трудових інтересів підприємства. В свою чергу, динамічні зміни зовнішнього середовища обумовлюють 

виникнення нових, невідомих раніше, небезпек соціально-трудових взаємовідносин, які потребують 

швидкого управлінського реагування, заснованого на ситуаційному підході, тобто пошуку унікальних 

шляхів та методів вирішення унікальних проблем в межах певної ситуації.  

Постановка завдання. Передбачається поглибити теоретичні засади щодо застосування 

ситуаційного управління для забезпечення якості соціально-трудових структур.  

Результати дослідження. Соціально-трудові структури, як колективи, представлені через зв’язки 

груп виконавців трудових завдань, є рушійною силою життєздатності  підприємств, в межах яких вони 

утворені, за умови дотримання принципу цілісності [1]. Таке розуміння сутності соціально-трудоваих 

структур передбачає економічний ризик їх існування, а саме – руйнування трудових зв’язків. Саме на 

запобігання дії цього ризику спрямована економічна безпека соціально-трудових структур. 

В той же час економічна безпека як безперервний процес потребує певних ресурсів підприємства, 

які обов’язково необхідно збалансовувати з ресурсами, які забезпечують інші господарські процеси. Таке 

збалансування можна забезпечити за рахунок якості економічної безпеки. В такому контексті якість 

економічної безпеки означає рівень забезпечення потреб підприємства в економічному захисті соціально-

трудових структур від дії руйнівних факторів.  

Якість економічної безпеки досягається побудовою таких трудових та соціокультурних відносин, 

які забезпечать ефективну, стабільну роботу підприємств, запобігаючи проявам як внутрішніх, так і 

зовнішніх загроз. 
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Закладені в міжнародних стандартах ІSО серії 9000 принципи якості можна адаптувати та 

використовувати при застосуванні ситуаційного підходу до управління якістю економічної безпеки 

соціально-трудових структур [2]: 

Принцип 1. Орієнтація на споживача. 

Результати діяльності підприємства залежать від його спроможності вчасно виявляти та найкращим 

чином задовольняти потреби споживачів. Відсутність орієнтації на споживача призводить до негативних 

наслідків, що обов’язково вплине на зниження рівня економічної безпеки соціально-трудових структур.   

Принцип 2. Роль керівництва при управлінні якістю економічної безпеки. 

Управління якістю економічної безпеки соціально-трудових структур має забезпечуватися на 

найвищому рівні менеджменту підприємства. Це значно підвищить відповідальність окремих керівників за 

результати діяльності та сприятиме більш якісному виконанню задач персоналом. 

Принцип 3. Залучення всіх учасників соціально-трудових структур підприємства до управління 

якістю економічної безпеки. 

Даний принцип наголошує на тому, що управління якістю економічної безпеки соціально-трудових 

структур вимагає спільних зусиль усього колективу підприємства. Незалежно від того, до якого 

функціонального підрозділу відноситься той чи інший працівник, всі вони мають бути причетні до 

діяльності з управлінню якістю. 

Принцип 4. Процесний підхід. 

Принцип передбачає передачу повноважень та відповідальності з одного рівня менеджменту на 

інший за допомогою виокремлення взаємопов’язаних постійних видів діяльності підприємства – бізнес-

процесів.   

При цьому питання якості економічної безпеки соціально-трудових структур мають бути закладені 

в кожний процес. 

Принцип 5. Постійне покращення. 

В сучасних умовах підприємство діє під впливом різноманітних факторів, що обумовлює 

необхідність постійно покращувати свою діяльність. Це дозволяє вчасно реагувати на можливі внутрішні чи 

зовнішні загрози та сприяє пошуку та реалізації нових можливостей. Зокрема, постійне покращення 

соціальних та трудових зв’язків значно підвищуватиме рівень економічної безпеки соціально-трудових 

структур. 

Принцип 6. Прийняття рішень, заснованих на фактах. 

Необхідною умовою ефективного управління якістю будь-якого процесу є забезпеченість повною та 

адекватною інформацією. Доступність інформації для управлінського персоналу, підготовка працівників, 

здатних аналізувати факти, сприятиме формуванню варіантів-альтернатив управлінських рішень, 

результатом яких буде підвищення рівня економічної безпеки соціально-трудових структур.   

Принцип 7. Управління взаємовідносинами. 

Для підвищення рівня економічної безпеки соціально-трудових структур слід приділяти увагу 

взаємовідносинам між їх учасниками. Потрібно зосереджуватись на всіх відносинах всередині колективу 

для управління їх впливом на діяльність підприємства.  

Оскільки вплив дії факторів ризику на якість економічної безпеки соціально-трудових структур 

може мати непередбачуваний характер, то підприємству  необхідно  бути готовим до застосування різних 

управлінських заходів в залежності від певної ситуації. 

Ситуаційним управлінням можливо визначити таку систему управління, в якій певним чином 

поставлені прогнозування небезпек життєдіяльності, аналіз її симптомів і заходів для зниження негативних 

наслідків її усунення і використання отриманого досвіду для наступного розвитку сформованого стану 

справ на певний момент часу. Таке розуміння сутності дозволяє шукати і знаходити шляхи виходу з 

ситуацій, концентрувати зусилля на вирішенні найскладніших проблем, використовувати нагромаджений 

досвід, пристосовуватися до ситуацій, що виникли, адаптувати та поліпшувати якість систем через 

корегування параметрів їх функціонування [3]. 

В умовах інформаційної економіки ситуаційне управління сприяє вирішенню завдань щодо 

розробки теоретичної моделі відображення безлічі ситуаційних факторів і обставин у вигляді 

контекстуальних змінних і трансформаційних принципів; встановленню функціональних співвідношень 

контекстуальних змінних і внутрішніх характеристик підприємства. Ситуаційне управління слід розглядати, 

як мистецтво менеджерів зрозуміти ситуацію, розкрити її характеристики і трансформувати  принципи. 

Згідно з ситуаційним підходом не існує єдиного кращого способу управління підприємством, проте, 

найефективнішим методом у конкретній ситуації є той, що найбільше їй відповідає. Його управлінська 

технологія визначається як властива даному класу ситуацій здійснювана системою керування послідовність 

дій стосовно вибору доцільних процедур і виконання вхідних у них інформаційних перетворень і 

організаційних впливів [4].  

Тому умовами ефективності ситуаційного підходу до розробки управлінської технології 

життєдіяльності підприємства науковці [5-6] визначають наступні: повний класифікатор ознак ситуацій, 

характерних для даного його типу; набір процедур, за допомогою якого система управління здатна 
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задовільно, з погляду інтересів і установлених цілей, реагування на виниклу ситуацію; набір алгоритмів 

вибору тієї або іншої стратегії управління відповідно до означених переваг.  

Поняття ситуаційного управління вперше було введене в науковий обіг американським вченим 

Р.Моклером. Найбільш значними результатами розробок в галузі ситуаційного менеджменту в США є 

висновки про те, що форми, методи, системи, стилі управління повинні істотно варіюватися в залежності від 

об'єктивних умов діяльності підприємства [6]. 

 В основу ситуаційного управління покладено  відповідність між цілями функціонування системи і 

засобами їх досягнення, що передбачає процедури, виконання яких обмежене часом: суб’єкт управління 

будує свою діяльність так, щоб найефективнішим способом визначити цілі, поставити конкретні завдання, 

встановити способи і засоби їх досягнення з  врахуванням  наявних  обмежень  і  засобів  рішень.   

Тобто керівництво має узагальнити і систематизувати інформацію по ситуації, що надасть йому 

можливість точніше визначити шляхи її вирішення, прийоми і методи з урахуванням їх переваг і недоліків, 

можливостей використання в цій конкретній ситуації.  

Концепція розв’язання  ситуаційних завдань  управління полягає в тому, що кожному типу 

конкретної ситуації має відповідати своя послідовність управлінської процедури з її інформаційно-

комунікаційним забезпеченням, специфічними формами взаємодії елементів підприємства, свої критерії і 

методи прийняття рішень, а також свої об'єкти реалізації взаємодій. Тим самим забезпечується можливість 

адаптації структури управління до проблем і динамічно мінливих умов функціонування, зовнішнього 

середовища з його елементами [7].  

Управлінські ситуації на підприємстві, які пов’язані із забезпеченням якості економічної безпеки  

соціально-трудових структур і постійно повторюються, потребують розробки алгоритмів реагування, 

застосування яких надає можливості зменшити витрати часу на вирішення поточних завдань, зробити 

управління більш ефективним і цілеспрямованим. 

Висновки. Таким чином, можна констатувати, що сутність якості економічної безпеки соціально-

трудових структур полягає у такому запобіганні ризику руйнування трудових зв’язків, яке буде  

потребувати кількість ресурсів, збалансовану з ресурсами, які забезпечують інші господарські процеси. 

Ситуаційне управління якістю економічної безпеки соціально-трудових структур передбачає застосування 

різних управлінських заходів в залежності від характеру ситуації у сфері соціально-трудових відносин надає 

можливості зменшення витрат часу на вирішення поточних завдань.  

 

Література 
1. Савін С.Ю. Цілісність соціально-трудових структур /С.Ю. Савін// Вісник Хмельницького національного університету. - 

2017. - №1. - С. 156-159. 
2. Quality management systems. Requirements. (ISO 9001:2015) [Чинний від 2015–09–27] [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.iso.org. – Заголовок з екрану. 

3. Савіна Г.Г. До питання адаптивного функціонування виробничих систем у контексті їх соціально-економічного розвитку / 
Г.Г. Савіна// Проблемы развития внешнеэкономи-ческих связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. - 

Донецьк: ДонНУ. -2007. - С. 925-927. 

4. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли-мл. Д.Х.  Организации: поведение, структура, процессы / пер. с англ. Москва.: 
ИНФРА-М, 2000.662с. URL: http://znanium.com/go. php?id = 4.  

5. Полянська А. Використання ситуаційного підходу в управлінні розвитком підприємств: монографія. Івано-Франківськ: 

Акцент, 2011. 432 с. 
6. Полянська А.С. Актуальність ситуаційних теорій керівництва  в управлінні розвитком підприємств нафтогазового  

комплексу / А.С. Полянська //   Науковий вісник ІФНТУНГ,  2013. – № 1(34) – С. 209-216. 
7. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. Луганск.: Прогресс, 1981. 

420 с. 

 

References 
1. Savin S.YU. Tsilisnistʹ sotsialʹno-trudovykh struktur /S.YU. Savin// Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. - 2017. - 

№1. - S. 156-159.  

2. Quality management systems. Requirements. (ISO 9001:2015) [Chynnyy vid 2015–09–27] [Elektronnyy resurs]. – Rezhym 
dostupu : https://www.iso.org. – Zaholovok z ekranu.  

3. Savina H.H. Do pytannya adaptyvnoho funktsionuvannya vyrobnychykh system u konteksti yikh sotsialʹno-ekonomichnoho 

rozvytku / H.H. Savina// Problemy razvytyya vneshneékonomy-cheskykh svyazey y pryvlechenyya ynostrannykh ynvestytsyy: rehyonalʹnyy 
aspekt. - Donetsʹk: DonNU. -2007. - S. 925-927.  

4. Hybson Dzh.L., Yvantsevych D.M., Donnelly-ml. D.KH. Orhanyzatsyy: povedenye, struktura, protsessy / per. s anhl. Moskva.: 

YNFRA-M, 2000.662s. URL: http://znanium.com/go. php?id = 4. 
5. Polyansʹka A. Vykorystannya sytuatsiynoho pidkhodu v upravlinni rozvytkom pidpryyemstv: monohrafiya. Ivano-Frankivsʹk: 

Aktsent, 2011. 432 s.  

6. Polyansʹka A.S. Aktualʹnistʹ sytuatsiynykh teoriy kerivnytstva v upravlinni rozvytkom pidpryyemstv naftohazovoho kompleksu / 
A.S. Polyansʹka // Naukovyy visnyk IFNTUNH, 2013. – № 1(34) – S. 209-216.  

7. Kunts H., OʺDonnel S. Upravlenye: systemnyy y sytuatsyonnyy analyz upravlencheskykh funktsyy. Luhansk.: Prohress, 1981. 420 s. 

 
Рецензія/Peer review : 12.08.2019  Надрукована/Printed : 04.09.2019 

 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=1108246564624956911&hl=en&oi=scholarr


Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 154 

УДК 339.5: 006.034 
DOI: 10.31891/2307-5740-2019-272-4-2-154-157 

 

ДАВИДЕНКО Г. В. 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадим Гетьмана» 

КУЦ Л. Л. 
Тернопільський національний економічний університет 

 

ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТІВ І ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ  

У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 
 
У статті досліджено можливості застосування вітчизняними підприємствами математичної моделі, що показує роль і 

значення стандартів та технічних регламентів для розвитку міжнародної торгівлі між двома країнами з асиметричним 
економічним розвитком та дозволяє прогнозувати поведінку підприємства з країни, що розвивається. 

Ключові слова: міжнародна торгівля, стандарти, технічні регламенти, торгові бар’єри, поведінка підприємства, 
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TO THE QUSTION OF STANDARDS AND TECHNICAL REGULATIONS IN 

INTERNATIONAL TRADE  
 
With the creation of the WTO, the importance of established standards and technical regulations for international trade is 

exceptional. The response to Ukraine, which this year is trying to integrate into the world economic space and pays great attention 
to the development of international trade, is an extremely pressing issue of these standard standard and technical regulations used 
in practical domestic exporting enterprises. 

The article explores the possibility of applying a mathematical model to domestic enterprises, which shows the role and 
importance of standards and technical regulations for the development of international trade between two countries with 
asymmetric economic development and allows to predict the behavior of an enterprise from a developing country. 

Keywords: international trade, standards, technical regulations, trade barriers, enterprise behavior, costs of standards 

 

Вступ. З утворення СОТ винятково важливого значення для міжнародної торгівлі набули стандарти 

і технічні регламенти. Відповідно для України, яка в останні роки намагається інтегруватися у світовий 

економічний простір і велику увагу приділяє розвитку міжнародної торгівлі, вкрай актуальною є проблема 

впливу на ці процеси дотримання стандартів і технічних регламентів у практиці вітчизняних підприємств-

експортерів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі зазначена проблема знайшла своє 

розв’язання у тому, що стандарти стали важливішими і більш обтяжуючими для міжнародної торгівлі, ніж 

такі традиційні торгові бар’єри, як тарифи і квоти. Про це зазначають Л. Віткін [1], М. Войчук [2], Л. Іванов 

[3], Д. Крисанов [4]. Водночас в працях науковців часто зустрічаються твердження, що стандарти і технічні 

регламенти є бар’єрами в міжнародній торгівлі, які обмежують конкуренцію всередині країни за рахунок 

зростання витрат імпортерів, про що наголошують у своїх працях М. Ганслатд і  Дж. Маркусем [5], В. Лір і 

О. Биконя [6], О. Михайленко [7]. Проте Угода «Про технічні регламенти в торгівлі» прагне «забезпечити, 

щоб технічні регламенти та стандарти, включаючи упаковку, маркування та вимоги до маркування та 

процедур оцінки відповідності технічним регламентам і стандартам, не створювали зайвих перешкод у 

міжнародній торгівлі» [8].  

Слід зазначити, що проблема оцінки впливу стандартів та технічних регламентів на діяльність 

підприємств-експортерів (зокрема, в аспекті оцінки їх вигод від експорту) у вітчизняній науковій літературі 

малодосліджена. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження можливостей використання вітчизняними 

підприємствами математичної моделі, яка б дало змогу показати вплив стандартів та технічних регламентів 

на розвиток міжнародної торгівлі між двома країнами, з яких одна – економічно розвинута, а її торговий 

партнер – країна менш розвинута (що розвивається), та визначити вплив витрат на дотримання стандартів на 

поведінку підприємства у країні, що розвивається. Використання такої моделі допоможе обґрунтовувати 

доцільність несення витрат для впровадження міжнародних стандартів вітчизняними виробниками, які 

хочуть вийти на міжнародні ринки. І, більш ширше: які наслідки в країнах, що розвиваються, мають дорогі 

процедури оцінки відповідності стандартам у розвинених країнах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ідея, що стандарти та технічні регламенти є 

антиконкурентним і протекційним механізмом, здається очевидною. Проте сучасна наука і практика 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%BD%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%BD%20%D0%9B$
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доводять, що країни, які дотримуються стандартів і технічних регламентів у міжнародній торгівлі, мають 

значні вигоди не тільки для внутрішнього ринку, але й для імпортерів. 

Вочевидь дуже важливим є вивчення конкретної економічної віддачі від різних технічних 

регламентів і стандартів для товарів і послуг при пересуванні останніх через національні кордони. У цьому 

плані дуже важливим є аналіз спрямований на виявлення впливу на ціни, випуск продукції, прибуток фірм 

та добробут споживачів різних витрат, спричинених національними стандартами. Питання, які пов’язані з 

Угодою СОТ про технічні бар’єри в торгівлі, нас цікавлять у контексті наслідків різних стандартів і 

відповідних нормативів на добробут споживачів, а також на прибуток фірм у розвинених країнах і країнах, 

що розвиваються. Зокрема, які наслідки в країнах, що розвиваються, мають дорогі процедури оцінки 

відповідності стандартам у розвинених країнах. 

Щоб дослідити вплив технічних регламентів і стандартів на розвиток міжнародної торгівлі, 

необхідно врахувати низку факторів. Традиційно моделювання впливу міжнародної торгівлі на прибутки 

виробників, добробут споживачів, та економіку країн роблять, розглядаючи торгівлю двома товарами. Для 

побудови моделі припускатимемо, що торгівля відбувається однорідними товарами або диференційованими 

взаємозамінними товарами між розвинутою країною і країною, що розвивається, на певному сегменті ринку. 

Цей товарообмін не односторонній, отож у ньому приймають участь, як мінімум, дві фірми в обох країнах. 

Припускатимемо, що фірми однієї країни зробили певні інвестиції у дотримання стандартів своєї країни, і, 

щоб вийти на міжнародні ринки, вони повинні здійснити додаткові витрати для дотримання стандартів 

країни-імпортера, оскільки стандарти двох країн різні. Відповідно, значення витрат від дотримання 

стандартів країни-партнера в обох фірмах будуть різні.  

Можна навести багато прикладів використання різних стандартів у різних країнах. Так, наприклад, 

виробник автомобілів повинен врахувати, який рух (правосторонній чи лівосторонній) у країні-імпортері, 

щоб поставляти туди автомобілі. Або іншим прикладом може бути міжнародна торгівля побутовими 

електроприладами з використанням напруги в електромережах 110 і 220 вольт. Залежно від використання 

напруги рівень витрат буде зростати або зменшуватися. Якщо у власній країні виробляється електроприлад 

розрахований на використання напруги 110 вольт, то фірма-експортер вимушена адаптувати цей прилад під 

напругу 220 вольт, яка використовується в електромережі країни-імпортера, це означає, що витрати фірми-

експортера зростуть.  

Моделювання впливу стандартів та технічних регламентів, на нашу думку, доречно розпочати з 

найпростішого випадку, припускаючи, що дотримання стандартів потребує просто додаткових торгових 

витрат. Його далі можна буде модифікувати й ускладнювати, враховуючи інші аспекти стандартів, такі як, 

наприклад, одноразові фіксовані витрати на перепроектування товару, чи зміна взаємозамінності товарів при 

появі на ринку товарів сертифікованих відповідно до стандарту й т. ін.  

Огляд наукової літератури з розглядуваної проблематики дав нам змогу виділити модель 

зарубіжних науковців М. Ганслатда і Дж. Маркусема [5], яку, вважаємо, можна взяти за основу для 

проведення моделювання впливу стандартів та технічних регламентів на діяльність вітчизняних 

підприємств-експортерів, провівши певні слушні, на нашу думку, її модифікації. 

 Для побудови моделі візьмемо дві країни (k і m), які виробляють два товари X і Y, використовуючи 

два фактори L (працю) і K (капітал). При цьому припускатимемо, що країна k є крупною, багатою 

розвиненою країною, а m є малою, в сенсі – біднішою країною, що розвивається. Вважатимемо, що кількість 

фірм, які виробляють товари, є фіксованою в кожній країні. Не враховуватимемо порівняльних переваг країн 

при виробництві товарів, щоб зосередити увагу на найважливішому. Введемо позначення: У – однорідний 

товар, виробництво якого характеризується прямою віддачею від масштабу й ринок цього товару досконало 

конкурентний; Х – диференційовані товари ринок яких недосконало конкурентний.  

Репрезентативний споживач отримує корисність U від Y і композиції з товарів X 

(диференційованих, недосконалих замінників), яку позначимо UX. Якщо Xji – товар, який постачає одна 

фірма j-ї країни на ринок i-ї країни, то корисність споживачів країни i пропонуємо визначати за допомогою 

функції Кобба-Дугласа як 
  1

iii UXYU , зберігаючи можливість  через параметр α відобразити надання 

споживачами крани більшої переваги певному з товарів. Зокрема, для локального випадку 
2

1
  функція 

набуде вигляду 
2/12/1

iii UXYU  . Отож: 

  1

iii UXYU     /1

mimkiki XnXnAUX  






1

1
,   (1) 

де: α – параметр, що виражає переваги споживачів, α<1. 

nk і n m – кількість фірм (може бути різною) у країнах k і m відповідно; 

 – еластичність заміщення між будь-якими двома товарами X у країні і (вважатимемо, що два 

товари з країни і мають таку саму заміну, як один товар із країни i та один з країни j); β = 1 / (1-σ). 

Виробнича функція для Y в країні i матиме вид:  
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Y

iy

Y

iyi KLY  1
,      (2) 

де Y, (1-Y) – еластичності випуску товару Y за ресурсами L та К відповідно. 

Виробничі функції для товарів X ідентичні для фірм обох країн. Виробнича функція для 

репрезентативної фірми в країні i визначається: 
  1

ixixi KLX ,      (3) 

де δ, (1-δ) – еластичності випуску товару X за ресурсами L та К відповідно. 

Пропозиція факторів L і К нееластична. Загалом затрати факторів L і К на пропозицію товарів Y та Х 

в країні і складуть: 

ixiiyi LnLL *
  ixiiyi KnKK *

   (4) 

Фірми в X секторі недосконало конкурентні. Ціна ріі товару X фірми, яка виробляє і продає свою 

продукцію на ринку країни і, визначатиметься за формулою: 

),()1( iiiiiii rwmcmP       (5) 

де: mci – граничні витрати виробництва видів товарів Xі, (ідентичні функції в різних країнах); 

 wі i rі – ціни на працю (L) і капітал (К); 

mii– цінова надбавка.  

Тоді pij – ціна товару X фірми, яка виробляє продукцію в країні i та продає на ринок країни j, 

враховуючи націнку mij , визначається за формулою: 

),()1()1( iiijijij rwmcsmP      (6) 

де sj – витрати на дотримання стандартів країни j при експорті з країни i.  

Еластичність заміщення серед різновидів X ми позначили як σ. Тоді формула надбавки Курно [9] 

для розрахунку ціни окремої фірми, розташованої в країні і,  яка продає товар на ринку країни j для нашого 

випадку матиме вид:  

ijjjiji

iji

ij
nXnXn

Xn
m

11
1

1













    (7) 

У випадку однорідних товарів, де еластичність заміщення прямує до безмежності, це зводиться до 

відомого рівняння, що ціновою надбавкою фірми є її ринкова частка.  

Далі ми перейдемо до аналізу зростаючих витрат від запровадження стандартів у двох країнах, що 

торгують між собою. Розглянемо три випадки: запровадження стандартів в односторонньому поряду в 

розвинутій країні, (2) запровадження стандартів в односторонньому порядку в країні, що розвивається і (3) 

запровадження стандартів одночасно обома країнами, що спричинило симетричне зростання витрат торгівлі 

між двома країнами.  

У першому випадку використання стандартів, збільшить прибуток фірм у розвинутій країні і 

зменшить прибуток для фірм у країнах, що розвиваються. Сутність полягає в тому, що стандарти у 

розвинутій країні піднімають граничні витрати для підприємств з країн, що розвиваються а, отже, вони 

зменшують обсяги виробництва. Стратегічною цілю фірм у розвинених країнах є розширення їхнього 

виробництва і отримання більшої частку на ринку. Загальна продуктивність є більшою у розвинутих 

країнах, ніж у країнах, що розвиваються, а отже фірми у розвинутій країні отримають більші прибутки, а це 

у свою чергу підвищить антиконкурентний ефект, що в кінцевому результаті вдарить по споживачах в обох 

країнах. Споживачі розвинутих країн знаходяться в гіршому становищі через вищий рівень цін. Споживачі у 

країнах, що розвиваються, мають нижчий рівень доходів, а тому обсяги галузі у країні, що розвивається, 

будуть скорочується. Таким чином, можна стверджувати, що у даному випадку запровадження стандартів 

відповідає інтересам фірм розвинутих країн. 

У другому випадку запровадження в односторонньому порядку стандартів країною, що 

розвивається, не спричинить великих втрат розвинутій країні. Мала країна не може сильно нашкодити 

великій країні. У розвинутій країні фірми заробляють більшу частину своїх доходів на великому ринку і, як 

наслідок, запровадження стандартів країною, що розвивається, мало можуть вплинути на їх прибутки. 

Впровадження стандартів у країнах, що розвиваються збільшує торгові витрати підприємств, що 

позначається на конкурентоспроможності товарів. Для врівноваження ефекту країни, що розвиваються, 

можуть створювати обмеження для експорту в свою країну, що змушує фірми розвинутих країн більше 

постачати продукції на свій внутрішній ринок, витісняючи при цьому з нього імпортерів з країн, що 

розвиваються. Тому можна стверджувати, що при впровадженні стандартів у торгівлю країнами, що 

розвиваються, їхні фірми можуть втратити більше прибутків, ніж виграти від створення технічних бар’єрів 

проникнення на їх внутрішній ринок. У цьому випадку скасування стандартів для фірм у країні, що 

розвивається, є вигідним для споживачів і фірм. 

Нарешті, розглянемо випадок, коли обидві країни одночасно впроваджують технічні регламенти і 

стандарти, тобто одночасно нав’язують один і той же обмежувальний стандарт. У цьому випадку споживачі 

в обох країнах збільшують свої витрати, але ці витрати будуть болючішими для споживачів країни, що 
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розвивається, ніж для споживачів розвинутих країн. Прибутки збільшаться для фірм у розвинутій країні k, 

навіть якщо вони стикаються з імпортними бар’єрами в країні m. Прибутки для фірм у країні m можуть 

знижуватися до рівня бар’єру, а потім починають зростати, але це можливе тільки при високій вартості 

торгівлі. Іншими словами, країна, що розвивається, не може виграти «війну стандартів».   

І навпаки, відміна обмежувальних стандартів, що суттєво збільшують витрати, допомагає малій 

країні найбільше (хоча це допомагає і споживачам великих країн). 

Висновки Таким чином, запропонована модель дозволяє визначити можливість виходу на світові 

ринки вітчизняним підприємствам з продукцією з високою доданою вартістю при використанні 

національних і міжнародних стандартів у світовій торгівлі. У модель включено простий випадок, коли 

дотримання стандартів збільшує лише торгові витрати фірми-експортера, без врахування інших моментів. 

Необхідно зазначити, що впровадження стандартів у міжнародну торгівлю не тільки підвищує витрати, але 

також має низку позитивних факторів. Зокрема, це підвищення безпеки, стимулювання розвитку суміжних 

галузей промисловості, зростання кількості послуг, які пов’язані з впровадженням стандартів. Врахування 

цих аспектів є напрямком подальших наукових досліджень. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ 

ТА ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

УПРАВЛІННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 
 
В даній статті представлено дослідження підходів вчених до вивчення питання підвищення ефективності 

використання, управління основними засобами, факторів впливу на використання основних засобів, роботу підприємства. 
Саме вчасне дослідження та виявлення факторів впливу на стан основних засобів, ефективність виробничо-господарської 
діяльності сприятиме покращенню використання обладнання, устаткування, показників фінансової діяльності та результатів 
функціонування в цілому. Визначено, що на підприємствах переробної галузі існує потреба в постійному дослідженні та 
виявленні факторів впливу на використання та управління основними засобами. Обґрунтовано, що питання дослідження 
факторів впливу розкрито не повністю та при його розкритті слід врахувати специфіку діяльності підприємств переробної 
галузі, специфіку використання основних засобів. Удосконалено теоретичний підхід до визначення факторів впливу на 
управління та використання основних засобів підприємств переробної галузі, який дозволяє проаналізувати вплив 
внутрішніх та зовнішніх чинників на управління, використання основних засобів, оцінити можливі витрати, що обумовлені 
дією чинників, розробити шляхи подолання їх впливу, нейтралізації негативної дії, визначити резерви підвищення 
ефективності управління.  

Ключові слова: основні засоби, використання та управління основними засобами, ефективність, фактори впливу, 
підприємства переробної галузі.  
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE 

DETERMINATION OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS AFFECTING THE 

EFFICIENCY OF MANAGEMENT AND USE OF USE  
 
This article presents a study of approaches of scientists to study the issue of improving the efficiency of use, 

management of fixed assets, factors influencing the use of fixed assets, the work of the enterprise. It is timely research and 
identification of factors influencing the state of fixed assets, the efficiency of production and economic activities will improve the use 
of equipment, facilities, financial performance and performance as a whole. It is determined that in the enterprises of the 
processing industry there is a need for constant research and identification of factors influencing the use and management of fixed 
assets. It is substantiated that the issue of research of factors of influence is not fully disclosed and when disclosing it should take 
into account the specifics of the processing industry, the specifics of the use of fixed assets. Improved theoretical approach to 
determining the factors influencing the management and use of fixed assets of processing enterprises, which allows to analyze the 
impact of internal and external factors on management, use of fixed assets, assess possible costs due to factors, develop ways to 
overcome their impact, neutralize negative effects , identify reserves to improve management efficiency. Factors influencing the 
management and use of fixed assets of processing enterprises were identified, which are divided into internal and external. Internal 
factors affect the efficiency of financial, economic, production activities, use and management of fixed assets, organization of 
enterprises, decision-making, production potential, the formation of competitive advantages, the creation of appropriate working 
conditions for employees. Timely analysis and assessment of internal factors for the management of fixed assets is a prerequisite 
for their rational use, timely renewal due to moral and physical wear and tear, development of quality management decisions. 
External factors affect all aspects of work and their consideration allows to respond in a timely manner to these factors, adapt to 
them and develop measures to intensify the work of structural units, upgrade fixed assets, compliance with applicable law. Analysis 
of external factors influencing the management of fixed assets will identify factors in a timely manner, eliminate problems in 
management, develop and make management decisions in accordance with market changes. 

Keywords: fixed assets, use and management of fixed assets, efficiency, factors of influence, processing enterprises.  

 

Постановка проблеми. Для підприємств переробної галузі важливим питанням є зростання показників 

виробничо-господарської діяльності, мінімізація витрат, підвищення обсягів збуту продукції, розширення ринків, 

зміцнення конкурентних позицій, що залежить від впливу різних факторів. Одним з них є використання основних 

засобів, тобто забезпеченість сучасним обладнанням, безпечні умови праці, забезпечення навчання працівників, 

впровадження сучасного програмного забезпечення. При цьому, на використання основних засобів та управління 

ними постійно впливають фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, які потрібно постійно аналізувати. 

Своєчасний аналіз факторів ринкового середовища дозволить виявити загрози, проблеми, їх ліквідувати, 

нейтралізувати негативний вплив, раціональніше використовувати основні засоби, скоротити витрати. 

Відповідно питання щодо дослідження факторів впливу на управління та використання основних засобів 

підприємств переробної галузі є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику оцінки ефективності використання 

основних засобів, управління ними, дослідження факторів впливу розкрито в працях таких вчених: 
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Загорська Т.В. [1]; Захаркін О.О. [2]; Климова О.С. [3]; Колмакова О.М., Брюховецька Т.В. [4]; 

Марков Б.М. [5]; Неміш Ю.В. [6]; Падерін І.Д., Новак Є.Е. [7]; Рябикіна К.Г. [8]; Ряховська А. [9]; 

Сорока Т.М. [10]; Шем’якіна Н.В. [11]; Ярмоліцька О.В. [12].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Отже, питання аналізування, 

виділення факторів впливу на використання, управління основними засобами розкрите ще не в повній мірі, 

адже при їх визначенні не враховується специфіка роботи підприємств, особливості використання основних 

засобів, вплив на процес управління, оцінка можливих витрат внаслідок впливу чинників на процес 

управління та розробка шляхів подолання негативного впливу факторів.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження підходів вчених до виділення факторів 

впливу на використання основних засобів, удосконалення теоретичного підходу до визначення факторів 

впливу на управління та використання основних засобів підприємств переробної галузі.  

Виклад основного матеріалу. Для підвищення ефективності функціонування підприємств 

доцільним є використання різних інструментів та одним з них є раціональне використання основних засобів, 

що потребує проведення оцінки стану основних засобів, активізації процесу управління та дозволить 

виявити фактори впливу на дані процеси, сформувати ряд заходів для підвищення ефективності управління, 

використання основних засобів. На процес управління основними засобами та ефективність їх використання 

на підприємствах переробної галузі впливають численні фактори, що можуть призвести до погіршення їх 

стану, ефективності використання. Тому слід зупинитися на дослідженні зовнішніх та внутрішніх чинників 

впливу, доцільно їх аналізувати для здійснення відповідних заходів, покращення ефективності роботи 

структурних підрозділів, функціонування підприємств переробної галузі на підставі раціонального 

використання основних засобів.  

Поряд з визначенням факторів необхідно аналізувати та оцінювати їх вплив, що дозволить 

покращити результати роботи, господарську діяльність, виробництво продукції, організувати ефективне 

управління основними засобами.  

Зупинимося на дослідженні підходів вчених до визначення факторів впливу на використання 

основних засобів.  

У роботі Неміш Ю.В. було запропоновано класифікацію факторів впливу на формування основних 

засобів м’ясопереробних підприємств та управління ними. Автором було запропоновано розподіл факторів 

впливу на такі групи: чинники непрямої дії; чинники прямої дії; екзогенні; ендогенні. Автором проведено 

ґрунтовний аналіз факторів впливу на формування основних засобів підприємств, але не здійснено оцінку, 

аналіз можливих наслідків від впливу факторів, витрат внаслідок діє чинників, сформовано шляхи та 

напрямки подолання їх впливу, а також не досліджено вплив факторів на використання основних 

засобів [6, с. 66-69].  

Авторка Ряховська А. дослідила важливість врахування впливу факторів на ефективність 

використання основних засобів металургійного підприємства та було проведено факторний аналіз 

використання основних засобів. Серед факторів, які впливають на використання основних засобів було 

визначено: питома вага активної частини основних засобів; обсяги збуту продукції; виробничі потужності; 

оборотність активів; виручка від реалізації та прибуток; дебіторська та кредиторська заборгованість; 

грошові кошти, інвестиційні ресурси; коливання цін на сировину та матеріали; зміна цін на продукцію; 

робота працівників; технологічне забезпечення виробництва. На нашу думку, доцільно при дослідженні 

факторів впливу на використання основних засобів виокремлювати зовнішні, внутрішні фактори, 

аналізувати рівень їх впливу, формувати пропозиції для подолання негативного впливу [9, с. 25-28].  

Загорська Т.В. проаналізувала фактори впливу на формування амортизаційної політики 

підприємств, серед яких було виділено: зовнішні (законодавча база, науково-технічний прогрес, стан ринку, 

конкурентна боротьба, податкова, кредитна, інвестиційна політика); внутрішні (кваліфікація персоналу, 

особливості виробничого процесу, фінансова та податкова політика, структура основних засобів, операційні 

витрати, термін корисного використання основних засобів, використання амортизаційних відрахувань, 

методи амортизації, формування первісної вартості основних засобів). Отже, врахування факторів впливу на 

формування амортизаційної політики має вагоме значення для підприємств, оскільки вона забезпечує 

регулювання процесу відтворення основних засобів, впливає на прийняття ефективних управлінських 

рішень, стратегічне управління підприємством [1].  

Група авторів Колмакова О.М., Брюховецька Т.В. виділили чинники впливу на ефективність 

використання матеріальних ресурсів, а саме: внутрішні (економічні, технічні, технологічні, організаційні); 

зовнішні (загальноекономічні, кон’юнктура ринку, державне регулювання). Врахування означених чинників 

впливу дозволить покращити ефективність використання матеріальних ресурсів підприємств, підвищити 

прибуток, скоротити виробничі витрати, покращити виробництво продукції [4, с. 42-45].  

Рябикіна К.Г. розглянула фактори впливу на структуру, використання основних засобів 

підприємств, серед яких було виділено: організація виробничого процесу; тип організації виробництва; 

розміри підприємства; політичні; ситуація на ринках; економічні; коливання курсу валюти; ціна на 

сировину, матеріали; вартість кредитів; кредиторська та дебіторська заборгованість; податкове 

навантаження; соціальна ситуація; інвестиційна діяльність; організаційні; технічні; матеріальне 
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стимулювання працівників; автоматизація та механізація виробництва; підвищення кваліфікації персоналу. 

Дані фактори мають значний вплив на використання основних засобів та на підприємствах їх доцільно 

враховувати [8].  

Зазначені підходи мають як переваги, так і недоліки і тому доцільно детальніше проаналізувати та 

визначити фактори впливу на управління та використання основних засобів.  

Недоліком існуючих підходів вчених є те, що при дослідженні факторів впливу не взято до уваги 

специфіку діяльності підприємств переробної галузі, особливості використання основних засобів даними 

підприємствами, не закладено оцінювання, аналізування дії внутрішніх та зовнішніх чинників на 

управління. Тому нами було удосконалено теоретичний підхід до визначення факторів впливу на управління 

та використання основних засобів підприємств переробної галузі. В даному підході передбачається 

врахування особливостей роботи та функціонування підприємств переробної галузі, дослідження управління 

та використання основних засобів, оцінка та аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на 

ефективність управління, визначення витрат від впливу факторів, розробка способів, шляхів подолання їх 

негативного впливу.  

Було визначено фактори впливу на управління та використання основних засобів підприємств 

переробної галузі, які поділено на внутрішні та зовнішні.  

Своєчасний аналіз та оцінка внутрішніх факторів на управління основними засобами є 

передумовою раціонального їх використання, своєчасного оновлення внаслідок морального та фізичного 

зносу, розробки якісних управлінських рішень, організації роботи працівників та підвищення кваліфікації 

для правильного застосування устаткування, інструментів, виділення фінансових ресурсів для заміни 

обладнання, машин, розробки способів більш ефективного використання наявних основних засобів для 

покращення виробничо-господарської діяльності підприємства.  

Крім того, на підставі аналізу внутрішніх факторів керівництво підприємства матиме змогу оцінити 

їх вплив на ефективність використання основних засобів, стан, структуру, динаміку, оптимізувати терміни 

використання обладнання, визначити потребу в залученні нового устаткування та раціонально їх 

експлуатувати. Серед внутрішніх факторів впливу на управління та використання основних засобів було 

визначено наступні.  

Фактор матеріального стимулювання – це чинник, який впливає на ефективність роботи 

працівників, рівень продуктивності, швидкості виконання завдань, відношення до роботи, бережливе 

ставлення до обладнання, устаткування, інструментів, інвентар, транспортні засоби, що сприятиме 

продовженню строків їх корисної служби.  

Управлінські фактори мають вплив не лише на якість управління основними засобами, але 

впливають на управління персоналом, роботою структурних підрозділів, управління в цілому підприємства 

та прийняття управлінських рішень, що забезпечить їх результативність, дієвість, своєчасність.  

Інформаційне забезпечення є фактором, що впливає на швидкість прийняття рішень в управлінні 

основними засобами, отримання достовірної, якісної інформації про стан, рух основних засобів, рівень 

зношеності обладнання, виробничі потужності, обсяги виробництва та збуту продукції, що дозволяє 

керівництву, працівникам аналізувати інформаційні дані шляхом використання сучасного програмного 

забезпечення та приймати рішення щодо списання інструментів.  

Значення організаційних факторів полягає в тому, що вони впливають на організацію виробничого 

процесу на підприємстві, ритмічність виробництва, експлуатацію, ремонт обладнання, технічне 

обслуговування, забезпечення організації роботи працівників, контроль та моніторинг результатів роботи, 

зберігання, транспортування продукції, здійснення процесу управління основними засобами.  

Не менш важливими є технічні фактори, які визначають рівень забезпеченості сучасним 

обладнанням, технологіями, взаємодію між структурними підрозділами, технологію виробництва продукції, 

якість технічного обслуговування, рівень механізації та автоматизації виробництва, що впливає на якість 

продукції та на підставі їх врахування можна говорити про доцільність оновлення застарілого обладнання.  

Слід визначити виробничі фактори, тобто умови виробництва продукції, технологічне забезпечення, 

фінансування виробничих потужностей, специфіка господарської діяльності, умови праці персоналу, забезпеченість 

виробничими ресурсами, знання та навички персоналу, що сприятиме виробництву якісної продукції.  

Вагому роль в процесі управління та використання основних засобів відіграють фінансові фактори. 

Дані фактори визначають рівень фінансового потенціалу, фінансові можливості підприємств переробної 

галузі, рівень дебіторської та кредиторської заборгованості, раціональність використання ресурсів, тобто 

наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів для купівлі обладнання та своєчасний аналіз даного 

фактору дозволить спрямувати процес управління основними засобами на досягнення стратегічних цілей.  

Поряд з фінансовим фактором слід виділити інвестиційну політику, адже врахування даного 

чинника дозволяє активізувати інвестиційну діяльність, спрямувати кошти в господарську діяльність, на 

купівлю обладнання.  

Серед факторів слід виділити встановлені розміри витрат на ремонт основних засобів, оновлення їх 

складу, заміну зношеного обладнання, купівлю нового обладнання, навчання персоналу, підвищення 

кваліфікації, розширення виробництва, використання нових технологій, виконання інших послуг.  
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Рівень кваліфікації персоналу та інтелектуальний потенціал – це чинники, що впливають на 

управління та використання основних засобів та до них відносять обізнаність персоналу у використанні 

машин, обладнання, устаткування, можливість ефективного застосовувати інструменти, вирішувати складні 

питання в умовах кризи, пропонувати напрямки до розв’язання складних питань.  

При управлінні та використанні основних засобів слід враховувати імідж підприємства, що визначає 

положення на ринку, рівень конкурентоспроможності, обсяги збуту продукції, фінансові можливості та 

свідчить про використання якісного обладнання, виробництво якісної продукції та надання послуг.  

Маркетингові фактори мають важливе значення для ефективності управління та використання, адже 

без постійного аналізу, вивчення ринку, покупців, конкурентів, попиту споживачів, цін на продукцію, 

товарів, не врахування потреб клієнтів підприємство не матиме змоги формувати ефективні цінові і товарні 

стратегії, конкурентні переваги, використати ефективне обладнання для виробництва якісної продукції.  

Не менш значимими є зовнішні фактори впливу на управління та використання основних засобів 

підприємств переробної галузі, які впливають на всі аспекти роботи та їх врахування, аналіз, оцінка дають 

змогу своєчасно реагувати на дію зазначених факторів, пристосовуватися до них та розробляти заходи щодо 

активізації роботи структурних підрозділів, оновлення основних засобів, купівлі якісного обладнання, 

підвищення рівня конкурентоспроможності, своєчасної сплати податкових платежів, дотримання норм 

чинного законодавства, покращення умов збуту продукції, створення робочих місць. Серед зовнішніх 

факторів впливу на управління та використання основних засобів було визначено перелік факторів.  

Економічні фактори. Дані фактори впливають на витрати на технічне обслуговування, ремонт 

інструментів, продуктивність праці працівників, а також їх врахування стимулює підприємства до вжиття 

заходів для покращення використання основних засобів, скорочення витрат, раціонального використання 

матеріалів, підвищення якості продукції, обсягів виробництва та збуту продукції, оновлення застарілого 

обладнання.  

Політичні фактори мають значний вплив на управління та використання основних засобів 

підприємств та їх вплив проявляється через регулювання конкурентного середовища, 

зовнішньоекономічний рівень, а також через напрями міжнародної політики держави, підписання 

міжнародних угод, політичну стабільність, рівень політичної боротьби та стан політичної системи.  

Слід виділити правові фактори, які впливають на функціонування підприємств через прийняття 

законів, положень, стандартів, що регулюють їх діяльність, облік основних засобів, податковий рівень, 

бюджетний рівень, місцевий рівень, а також через банківську систему.  

Не менш вагому роль відіграють технологічні фактори, оскільки підприємства повинні постійно 

слідкувати за станом на ринку інновацій у сфері технологій, маркетингу, менеджменту, розробкою нових 

технологій виробництва продукції, нового обладнання, інструментів, техніки, машин, розвитком 

інформаційних технологій, появою нових матеріалів та сировини, що дозволить підвищити якість та 

швидкість виробничого процесу.  

Вплив соціально-культурних факторів на управління та використання основних засобів підприємств 

переробної галузі також вагомий та серед них слід виділити: соціальна забезпеченість населення; рівень 

освіти; рівень прожиткового мінімуму; розмір середньої заробітної плати; розмір пенсії; структура 

населення, народжуваність, смертність; працездатне населення; чисельність населення країни; традиції.  

Слід враховувати вплив екологічних факторів, які охоплюють наявність природних ресурсів, 

забруднення навколишнього середовища, сплату екологічного податку, витрачання коштів з боку 

підприємств щодо підтримки екологічної безпеки, виробництво продукції відповідно до екологічних норм, 

сплату штрафів за забруднення середовища.  

Не менш вагомими є такі фактори, як попит, постачальники, конкуренти, що впливають на 

ефективність управління та використання основних засобів підприємств переробної галузі через зміну 

вподобань клієнтів, рівень їх доходів, що слід враховувати при виробництві продукції та використанні 

основних засобів; зміну умов поставки матеріалів, сировини, підвищення цін на них, розірвання договорів з 

постачальниками, що затримує процес виробництва продукції; загострення конкурентної боротьби на 

внутрішньому та зовнішньому ринках, що спонукає підприємства аналізувати роботу конкурентів, 

впроваджувати інновації, раціонально формувати, використовувати, основні засоби, оновлювати зношене 

обладнання, приймати обдумані рішення.  

Не менш вагомим є фактор вартості, якості матеріалів та сировини, який теж слід враховувати при 

управлінні основними засобами, оскільки він впливає на собівартість виробленої продукції, наданих послуг, 

розірвання договорів, необхідність пошуку нових постачальників, ціну реалізації товару, якість виробленої 

продукції.  

Удосконалений теоретичний підхід до визначення факторів впливу на управління та використання 

основних засобів підприємств переробної галузі наведено на рис. 1 та включає низку етапів.  

Спочатку визначається перелік внутрішні та зовнішні факторів впливу на управління та 

використання основних засобів та потім здійснюється врахування особливостей роботи та функціонування 

підприємств переробної галузі для розробки шляхів щодо ліквідації негативного впливу факторів, 

пристосування до їх дії та розробки ефективних управлінських рішень.  
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Рис. 1. Теоретичний підхід до визначення факторів впливу на управління та використання основних засобів підприємств 

переробної галузі 

Примітка: сформовано автором на основі [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10; 11; 12] 

 

Наступним кроком є дослідження управління та використання основних засобів підприємств 

переробної галузі, тобто оцінюється стан основних засобів, їх формування, використання, оновлення, 

вибуття, якість управління, забезпеченість обладнанням, устаткуванням, інструментами, фінансовими, 

кадровими ресурсами, залучення інвестиційного капіталу, кредитування для купівлі нового обладнання, 

результативність використання діючого обладнання, управління основними засобами, що впливає на 

отримання доходу, внаслідок впливу існуючих факторів.  

Ще одним етапом є встановлення відповідності виробничих потужностей реальним можливостям 

підприємства до виробництва нової продукції, тобто з’ясування рівня забезпеченості основними засобами, 

обладнанням, устаткуванням, дослідження нових потреб для формування висновків щодо якості 

виробництва продукції, відповідності виготовлення товарів встановленим термінам, можливості 

виробництва нової продукції, визначення суми витрат та очікуваного доходу.  

Також визначено етап оцінки та аналізу впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на ефективність 

управління використанням основних засобів, який проводиться на підставі узагальнення даних другого, 

третього, четверного етапів та сформованого переліку факторів. При проведенні зазначеного етапу потрібно 

оцінювати вплив факторів на ефективність використання основних засобів, обсяг та склад, стан, структуру, 

рух основних засобів, термін використання та знос, оновлення обладнання, виробництво продукції, 

виробничий потенціал, рентабельність, ліквідність підприємства; ефективність процесу управління 

основними засобами, якість прийнятих управлінських рішень.  
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На підставі результатів даного етапу формується зведена інформація про вплив факторів на 

управління та використання основних засобів, характеристика наслідків впливу на ефективність управління 

основними засобами для його покращення в наступних періодах.  

Наступний етап – визначення можливих втрат від впливу факторів, що були обрані на 

попередньому етапі, на управління та використання основних засобів підприємств переробної галузі. Тобто, 

під втратами підприємства розуміють його додаткові витрати внаслідок негативного впливу факторів на 

управління і використання основних засобів.  

Проаналізувавши фактори впливу на управління основними засобами слід відзначити шляхи подолання 

їх негативного впливу, а саме: розробити ефективну систему, механізм управління основними засобами; 

своєчасно аналізувати вплив внутрішніх та зовнішніх факторів; коригувати стратегію розвитку; розробляти та 

приймати ефективні управлінські рішення; спрямовувати фінансові ресурси на оновлення основних засобів; 

контролювати використання обладнання; впроваджувати більш ефективні методи управління.  

Поряд із способами подолання зазначених факторів впливу доречно відзначити, що внутрішні фактори 

можна ліквідувати, але до зовнішніх факторів підприємству слід пристосовуватися, враховувати в своїй роботі, 

тобто це і є проблемою при ліквідації негативного впливу факторів на управління основними засобами.  

Серед шляхів, напрямів покращення управління основними засобами на підприємствах переробної 

галузі доцільним є: вдосконалення управління виробництвом та основними засобами; використання програмного 

забезпечення, інформаційних технологій; покращення організації використання основних засобів, їх формування, 

оновлення, вибуття; оптимізація витрат; раціоналізація використання всіх видів ресурсів та належний рівень 

забезпеченості; використання сучасних методів управління та мотивації роботи працівників; аналіз впливу 

факторів на використання основних засобів та розробка заходів нейтралізації їх впливу.  

Заключним етапом є обґрунтування доцільність врахування впливу сформованої групи факторів на 

процес управління основними засобами, де передбачається нейтралізація впливу аналізованих факторів, 

підвищення ефективності управління. Даний етап є підтвердженням того, що за умови не проведення 

дослідження факторів впливу на управління основними засобами на підприємствах переробної галузі 

відбудеться погіршення стану, структури основних засобів, ефективності їх використання.  

Наведений теоретичний підхід до визначення факторів впливу на управління та використання 

основних засобів підприємств переробної галузі дозволить своєчасно аналізувати фактори, виявляти їх дію, 

оцінити витрати від їх впливу, підвищити ефективність управління основними засобами, покращити 

виробничо-господарську роботу підприємств.  

Висновки з цього дослідження. Отже, нами удосконалено теоретичний підхід до визначення 

факторів впливу на управління та використання основних засобів підприємств переробної галузі, який 

дозволив згрупувати фактори, що впливають на управління шляхом врахування особливостей 

функціонування підприємств, стану управління та використання основних засобів. Даний підхід дозволяє 

проаналізувати вплив факторів на ефективність управління використанням основних засобів, можливі 

втрати, сформувати способи подолання їх негативного впливу, підвищення ефективності. Крім того, це 

сприятиме зростанню показників виробничо-господарської діяльності, відновленню стабільності діяльності.  
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ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Стаття присвячена визначенню правил застосування системного підходу в менеджменті економічної безпеки. 

Об’єктом дослідження є господарські, управлінські і регуляторні процеси суб’єкта господарської діяльності при його 
функціонуванні в умовах впливу дестабілізуючих факторів. Предметом дослідження виступають теоретичні засади 
економічної безпеки суб’єкта господарської діяльності. Проаналізовані головні переваги і недоліки основних підходів до 
оцінки економічної безпеки суб’єктів господарювання: індикаторного, критеріального, сценарного, комплексного 
(системного). Визначені у статті правила можуть застосовуватися при використанні системного підходу до оцінювання 
економічної безпеки суб’єктів господарювання. Вони дозволять розширити область системного аналізу, конкретизувати його 
основні напрями, що позитивно вплине на підвищення якості прийнятих управлінських рішень при аналізі і оцінці 
перспектив розвитку підприємства, виборі партнерів і споживачів, оптимізаціїї виробничих процесів тощо.  

Ключові слова: безпека економічна, індикатор економіної безпеки, процес забезпечення, підприємство, суб’єкти 
господарювання, підходи до оцінки, правила застосування.  
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RULES OF APPLICATION OF SYSTEMATIC APPROACH IN ECONOMIC 

SECURITY MANAGEMENT 
 
The current economic and political situation in Ukraine is characterized by a large number of all kinds of risks, too rapid 

changes in market conditions, total informatization of various aspects of public life, the emergence of new forms and tools of 
management and more. The problem of ensuring the economic security of business is becoming more acute, coming to the fore in 
the problems of national security. There is a need to develop and improve existing approaches to management in order to use them 
in the process of ensuring the economic security of business entities, analysis and assessment of the level of protection of their 
economic resources. The methodology for assessing the economic security of economic entities has a solid foundation, which 
consists of known and proven scientific approaches, the main of which are: indicator, criterion, scenario, complex (system) 
approaches. However, some issues of the methodology for assessing the economic security of business entities remain insufficiently 
covered. In particular, this applies to the rules of application of research methodology in the management of economic security. The 
article is devoted to defining the rules of application of the system approach in economic security management. The object of the 
study is the economic, managerial and regulatory processes of the business entity in its operation under the influence of 
destabilizing factors. The subject of the study is the theoretical foundations of economic security of the business entity. The main 
advantages and disadvantages of the main approaches to the assessment of economic security of economic entities are analyzed: 
indicator, criterion, scenario, complex (system). The rules set out in the article can be applied when using a systematic approach to 
assessing the economic security of economic entities. They will expand the scope of systems analysis, specify its main directions, 
which will positively affect the quality of management decisions in the analysis and evaluation of prospects for enterprise 
development, selection of partners and consumers, optimization of production processes and more. 

Keywords: economic security, economic security indicator, security process, enterprise, business entities, approaches to 
evaluation, rules of application.  

 

Постановка проблеми. Сучасна економічна і політична ситуація в Україні характеризується 

великою кількістю всіх видів ризиків, надто швидкою зміною ринкової кон’юнктури, тотальною 

інформатизацією різноманітних аспектів суспільного життя, появою нових форм і інструментів 

господарювання тощо. Проблема забезпечення економічної безпеки бізнесу дедалі загострюється, виходячи 

на перший план у проблемах національної безпеки. Виникає потреба у розвитку і вдосконаленні існуючих 

підходів менедженту з метою їх використання в процесі забезпечення економічної безпеки суб’єктів 

підприємництва, аналізу і оцінки рівня захищеності їх економічних ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологія оцінювання економічної безпеки суб’єктів 

господарювання має міцний фундамент, який складається з відомих і перевірених практикою наукових 

підходів, основними з яких є: індикаторний, критеріальний, сценарний, комплексний (системний) підходи. Її 

розширюють і доповнюють новими аспектами як українські, так і зарубіжні вчені: О. Г. Лановенко, 

О. О. Остапішина [1], Р. А. Фатхутдинов [2], С. В. Сидоров [3] – на рівні загальної методології менеджменту 

як науки управління, О. І. Барановський [4], Н. П. Сисоліна [5], Б. М. Андрушків [6], Л. В. Гнилицька [7], 

З. С. Варналій [8], О. Т. Іващук [9] – на методологічному рівні забезпечення економічної безпеки суб’єктів 

підприємництва. Проте окремі питання методології оцінки економічної безпеки бізнесових суб’єктів 

залишаються недостатньо висвітленими. Зокрема це стосується правил застосування напрямів методології 

досліджень в менеджменті економічної безпеки. 

Формулювання цілей. Метою статті є визначення правил застосування системного підходу в 

менеджменті економічної безпеки.  
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Об’єктом дослідження є господарські, управлінські і регуляторні процеси суб’єкта господарської 

діяльності при його функціонуванні в умовах впливу дестабілізуючих факторів.  

Предметом дослідження виступають теоретичні засади економічної безпеки суб’єкта 

господарської діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Індикаторний підхід передбачає надання оцінки стану 

економічної безпеки на основі аналізу значень або динаміки групи показників, які описують визначені 

характеристики суб'єкта господарювання. Слід звернути увагу на те, що індикаторний підхід до оцінки 

економічної безпеки суб’єктів господарювання хоча і набув широкого використання, проте має один 

суттєвий недолік – він потребує наявності еталонних (нормованих) індикаторів. Ці індикатори 

використовуються для порівняння з отриманими в процесі моніторингу, і оцінка економічної безпеки 

проводиться шляхом аналізу відхиленнь отриманих показників від еталонних. Тобто при використанні 

індикаторного підходу неможливо повністю позбутися його суб’єктивної складової – ні при визначенні 

(нормуванні) еталонних індикаторів, ні при подальшій інтерпретації результатів їх порівняння з 

отриманими. 

Крім того, даний підхід має важку практичну реалізацію через велику кількість відносно 

незалежних цілей, одночасне досягнення яких доволі проблематичне. «Розпорошеність» показників, на 

думку окремих вчених [7, с. 49 та ін.], значно утруднює процес прийняття рішення щодо оцінки стану 

економічної безпеки.  

Частини вищезазначених недоліків позбавлений критеріальний підхід до оцінки економічної 

безпеки суб’єкта господарювання. Він полягає у визначенні одного з індикаторів екномічної безпеки як 

головного критерія. Усі інші показники (індикатори) відносять до обмежень. Для цього показника 

нормуються граничні і критичні значення, з якими порівнюється фактично досягнутий результат. Це 

спрощує постановку завдання суб’єкту на досягнення певного господарського результату. Однак при цьому 

головний індикатор визначається суб’єктивно, як і в попередньому підході. Тобто існує ймовірність 

помилкового визначення головного індикатора через низький професіоналізм управлінської ланки 

бізнесового суб'єкта.  

Слід зауважити, що спільним недоліком обох вказаних підходів є оцінка економічної безпеки по 

індикаторам, які характеризують вже встановлений рівень економічної безпеки, тобто описують події, що 

вже відбулися. Враховуючи потребу в часі на обробку отриманих системою економічної безпеки даних і 

подаьшої інтерпретації результатів, прийняте управлінське рішення може бути вже неактуальним через 

швидку зміну стану суб'єкта господарювання. Виходячи з вищезазначеного, необхідні підходи до оцінки 

економічної безпеки суб'єкта господарюванння, які враховували б динамічні зміни його стану і зводили до 

мінімуму час аналізу даних, інтерпретації результатів і прийняття управлінських рішень стосовно 

економічної безпеки.  

Часткове вирішення цієї проблеми реалізоване в сценарному підході до оцінки економічної безпеки 

суб’єктів господарювання. Суть його полягає в завчасній інтерпретації результатів обробки визначених 

значень індикаторів і знаходженні оптимальних управлінських рішень по реакції системи економічної 

безпеки. Сценарний підхід суттєво скорочує час реакції системи економічної безпеки суб’єкта 

господарювання на зміну стану його захищеності, адже зникає необхідність аналізу ситуації і подальшого 

узгодження прийнятого рішення. Фатхутдинов Р. А. у [2, с. 243] зазначає: «сценарій – це логічна і 

правдоподібна сукупність подій, що відбуваються одночасно або слідують один за одним». Слід звернути 

увагу на те, що суттєвою перевагою сценарного підходу є практична необмеженість у часі для прийняття 

управлінських рішень, можливість їх зміни до настання моменту затребуваності, можливість довготривалих 

експертних консультацій з ситуаційних питань проблемної сфери.  

Головним недоліком сценарного підходу є теоретично необмежена кількість сценаріїв розвитку 

подій, однак на практиці ця проблема вирішується шляхом застосування спеціальних математичних методів 

теорії множин за допомогою комп’ютерних засобів.  

Системний підхід в оцінці економічної безпеки суб’єкта господарювання передбачає представлення 

економічної безпеки як взаємопов'язаної сукупності складових, що характеризує його захищеність від 

негативних збурювальних впливів. Системний підхід до вивчення проблемної сфери є загальнонауковим 

підходом, і тому має чи не найбільший арсенал методів і інструментів дослідження.  

У [1, с. 138] системний підхід визначається як «загальнонауковий підхід, спрямований на пізнання 

механізму інтеграції систем як цілісних утворень – єдностей, що складаються з взаємозалежних і 

взаємодіючих, нерідко різнорідних елементів. При цьому враховується, що кожна система виступає як 

елемент вищої системи. Впровадження системних ідей сприяло інтенсивному розвитку класифікації 

природних об'єктів, моделювання та застосування математичних методів в природоохоронних 

дослідженнях». У [10, с. 60] зазначається, що «виникнення й поширення системного підходу було зумовлено 

кризою елементаризму та механіцизму у зв'язку з ускладненням завдань науки і практики». 

Спираючись на досвід застосування системного підходу в менеджменті соціально-економічних 

систем [2, с. 120-133 та ін.] визначимо основні правила його застосування в менеджменті економічної 

безпеки, зокрема при оцінці економічної безпеки суб’єктів господарювання. 
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1. Правило неаддитивності системи економічної безпеки: властивості (можливості, характеристики) 

системи економічної безпеки не дорівнюють сумі властивостей її компонентів. Інтегруючись у єдину 

систему, складові економічної безпеки сприяють появі нових властивостей (можливостей, характеристик), 

яких неможливо досягнути у відокремленому стані. Наприклад, при оцінці економічної безпеки поєднання 

інтелектуально-кадрових і техніко-технологічних характеристик суб’єкта господарювання характеризує 

його здатність до впровадження інновацій, проте високий рівень колективної і індивідуальної безпеки на 

підприємстві має слабкий вплив на безпеку його ресурсної бази. На практиці реалізація цього правила може 

привести до того, що: 

– збереження компонентами своїх властивостей руйнує систему, в ній послаблюються інші її 

властивості: цілісність структури, ієрархія компонентів і т. д.; 

– більшість властивостей переважної кількості складових не знаходять застосування, «губляться в 

системі», проте система в цілому набуває більшу впорядкованість за рахунок найбільш повного «розкриття» 

властивостей обмеженої кількості компонент;  

– властивості кожного елемента системи не використовуються повною мірою, відбувається 

часткове складання властивостей, ціле виявляється менше суми складових компонентів, однак при 

правильному підборі властивостей загальна ефективність системи може істотно зрости. 

2. Правило цілісності системи: система економічної безпеки суб’єкта господарювання повинна 

розглядатися як єдина цілісність. Разом з тим, декомпозиція системи на компоненти спощує процеси 

менеджменту. Суть правила цілісності полягає в неможливості окремого використання елементів системи. 

При втраті цілісності ситема руйнується. Прикладом може слугувати принцип цілістності кордонів при 

організації фізичної охорони об’єктів: на всій довжині кордону не може бути незахищених або менш 

захищених ділянок. При наявності таких ділянок весь кордон вважається скомпроментованим. При оцінці 

економічної безпеки: система індикаторів дає можливість отримати однозначне враження про її рівень, 

однак «спрацювання» окремого індикатора на практиці вимагає неодноразового підтвердження.  

3. Правило мінімальної достатності: кількість елементів системи економічної безпеки повинна бути 

мінімально достатньою для захисту суб’єкта господарювання. При оцінці економічної безпеки  суб’єкта 

господарювання – кількість даних про економічну безпеку повинна бути мінімальною для скорочення часу 

прийняття управлінських рішень, але достатньою для інтерпретації результатів аналізу економічної безпеки 

з заданим ступенем достовірності. Сюди ж можна віднести і правило достатнього мінімуму жорстких 

зв’язків: між елементами системи повинна існувати мінімальна кількість одноваріантних відносин. 

Прикладом може слугувати невідворотність покарання працівника за порушення режиму безпеки. Проте 

надмірна жорсткість зв’язків між елементами системи економічної безпеки суб’єкта господарювання не 

сприяє його швидкій адаптації до змінних умов конкурентної економіки, що може привести до 

катастрофічних наслідків. Слід також звернути увагу на твердження [3]: «Гнучкі зв’язки, на відміну від 

жорстких, припускають неоднозначність, варіативність взаємодії, більшу різноманітність відносин 

всередині системи. Так, гнучкість зв’язків може проявлятися в тому, що керівник ставить вимогу, 

попередньо порадившись з підлеглими і врахувавши їх побажання та ініціативи, а привнесення гнучкості в 

посадові інструкції передбачає наявність можливості вибору самим виконавцем оптимальних способів 

виконання своїх обов’язків». Обгрунтоване скорочення жорстких зв’язків і їх заміна на гнучкі підвищує 

загальну мобільність системи економічної безпеки суб’єкта господарювання і його здатність адаптуватися 

до швидкозмінних умов агресивного зовнішнього середовища.  

4. Правило спрощення структури системи економічної безпеки суб’єкта господарювання: 

ускладнення структури системи затруднює її менеджмент. Структура системи економічної безпеки суб’єкта 

господарювання повинна бути максимально обгрунтована. Кожний додатковий елемент не тільки збільшує 

витрати на утримання системи, а й здійснює вплив на інші елементи, що може привести до небажаної 

реакції (див. правило 1). Наприклад, надмірне посилення заходів контролю персоналу вищої ланки 

(відеоспостереження робочих місць, перевірка особистих речей, вимога в наданні додаткових особистих 

даних конфіденційного характеру, вимога повідомлень про місцеперебування у позаробочиий час і т. ін.) 

може привести до витоку інсайдерської інформації або до відтоку висококваліфікованих кадрів. Звісно, це 

послабить конкурентні можливості підприємства і зміцнить ринкові позиції його конкурентів. При оцінці 

економічної безпеки: необхідність спрощення процедур отримання і розрахунку показників (індикаторів) 

для скорочення часу прийняття управлінських рішень без втрати їх достовірності.  

5. Правило стійкості системи: суттєва зміна складу системи економічної безпеки як по вертикалі, 

так і по горизонталі не повинна  суттєво впливати на її загальну стійкість. При оцінці економічної безпеки: 

неврахування або вилучення одного або декількох індикаторів економічної безпеки суб’єкта 

господарювання не повинно суттєво впливати на достовірність оцінки.  

6. Правило відбору: необхідних характеристик (показників, властивостей і т. ін.) системи 

економічної безпеки повинно бути достатньо для її вивчення, визначення критеріїв оцінювання, 

прогнозування і проектування її розвитку. Система економічної безпеки суб’єкта господарювання має безліч 

властивостей і параметрів, критеріїв для оцінювання ефективності її роботи. Проте, надлишковість 

інформації про економічну безпеку лише ускладнює і затримує її обробку. Необхідно виокремити 
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мінімально достатню множину максимально інформативних показників економічної безпеки суб’єкта 

господарювання, щоб мати можливість її оцінки і прогнозування.  

7. Правило відкритості і сумісності системи: господарські процеси і дані, які циркулюють всередині 

суб’єкта господарювання, отримуються і видаються ним зовні повинні мати максимальний ступінь 

відкритості. Це зумовлено необхідністю контактування з іншими суб’єктами: постачальниками, 

споживачами, конкурентами, інвесторами, кредиторами і т. ін. Дані повинні мати мінімальну надмірність і 

представлятися у вигляді, придатному для подальшої обробки або інтерпретації.  

8. Правило взаємодії системи економічної безпеки з зовнішнім середовищем: по суті своєї 

специфіки, система економічної безпеки суб’єкта господарювання повинна мати можливість автономної 

роботи. Реакція на негативні зовнішні збурювальні вливи не повинна залежати від фінансового стану 

суб’єкта господарювання. Система економічної безпеки повинна опиратися на власні ресурси, виділені їй у 

довгостроковому періоді на основі прогнозих даних. При оцінці економічної безпеки необхідне врахування 

не тільки негативних, а й позитивних ефектів дїї зовнішнього середовища. Іноді позитивний ефект нівелює 

негативний, і ресурси на ліквідацію (мінімізацію) втрат від негативної дії зовнішнього середовища можуть 

бути перенаправлені для вирішення інших завдань бізнесової діяльності. 

9. Правило додаткового ефекту. Відповідно до правила неаддитивності, сума властивостей 

компонентів системи не дорівнює її сукупним властивостями. Інакше кажучи, при взаємодії компонентів 

системи економічної безпеки су’єкта господарювання з'являється додатковий ефект, який збільшує або 

зменшує середню ефективність кожного компонента. Додатковий ефект може бути або позитивним, або 

негативним. Прикладом додаткового позитивного ефекту може бути підвищення продуктивності праці при 

використанні комп’ютеризованих систем безпеки. При неповному використанні можливостей складових 

системи економічної безпеки спостерігається негативний додатковий ефект. При оцінці економічної безпеки 

суб’єкта господарювання отримані дані показників і індикаторів можуть використовуватися для аналізу і 

оцінки перспектив розвитку підприємства, виборі партнерів і споживачів, оптимізаціїї виробничих процесів, 

тощо.  

10. Правило «чорного ящика»: при аналізі і оцінці впливів на економічну безпеку слід з'ясувати 

«вихідні» можливості суб’єкта господарювання, розглянути вплив факторів макро- і мікросередовища, 

сформулювати вимоги до «входу», визначити канали зворотного зв’язку, встановити внутрішні впливи на 

економічну безпеку (рис. 1).  

З огляду на те, що система економічної безпеки відноситься до складу систем зі зворотнім зв'язком, 

вихідні дані (показники) про функціонування суб’єкта господарювання знов поступають на вхід системи для 

анналізу і оцінки. По результатам оцінки будуть прийняті управлінські рішення про коригування 

внутрішньогосподарських процесів з метою зміни внутрішніх і зовнішніх показників суб’єкта 

господарювання. Таким чином, оцінка економічної безпеки проводиться по вихідним показникам суб’єкта 

господарювання. В цьому випадку зовнішні впливи на нього чинять зовнішнє середовище і власна система 

економічної безпеки, а сам суб’єкт виступає у ролі «чорного ящика». 

 

k1  k2……………..k(m-1)   km 

де       x1.......xm – вхідні дані; 

           y1........yn – вихідні дані 

           r1.........rp – внутрішні дані 

           z1........zq – зовнішні дані 

           k1…...km –дані зворотнього зв'язку 
 

Рис. 1 Представлення системи економічної безпеки суб’єкта господарювання у вигляді «чорного ящика» 

Джерело: на основі [2] 
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11. Правило стандартизації полягає у виробленні єдиних науково- обґрунтованих підходів до 

аналізу і оцінки економічної безпеки суб’єктів господарювання, які врахують їх специфіку. Існує нагальна 

необхідність у  розробці вимог, критеріїв, процедур, які дозволять стандартизувати управління економічною 

безпекою.  

12. Правило автоматизації управління економічною безпекою суб’єкта господарювання можна 

сформулювати наступним чином: деякі дії і операції, які є елементами керованого процесу, можуть і 

повинні здійснюватися автоматично, без спеціального управлінського впливу на систему. Обробка  

показників і індикаторів, оцінка економічної безпеки і здійснення системних регуляторних впливів повинні 

проводитись за встановленими графіками і процедурами. Зміна порядку збору даних, процесу оцінки, 

потужності або змісту регуляторних впливів повинні відбуватися лише в порядку  вдосконалення або при 

надзвичайній ституації.  

13. Правило специфічності складових економічної безпеки. Не тільки система економічної безпеки 

в цілому має властивості, свої особливі властивості має кожен її компонент. Ці особливості знаходять 

відображення в цілях, напрями роботи, змісті та організації діяльності, у взаємодії з іншими складовими. В 

управлінні економічною безпекою необхідно враховувати специфіку кожної її складової. При оцінці 

економічної безпеки суб’єкта господарювання показники і індикатори, отримані від кожного складового 

елемента повинні піддаватися уніфікації. 

14. Правило невизначеності: при оцінці економічної безпеки суб’єкта господарювання неможливо 

досягти єдиного значення інтегралього показника для кожного рівня безпеки. Значення інтегрального 

показника економічної безпеки, як і значення показників (індикаторів) елементів системи завжди будуть 

належати до певного інтервалу, навіть для однотипних за класифікацією суб'єктів господарювання. 

15. Правило оптимальності і достовірності полягає в тому, що в управлінні економічною безпекою 

обирається оптимальний баланс між ризиком і безпекою: чим вищий рівень безпеки, тим важче організувати 

і підтримувати виробничий процес. При цьому дані про існування загроз і дієвість заходів безпеки повинні 

бути максимально достовірні. Інакше збільшаться витрати на ліквідацію фантомних загроз і мінімізацію 

фантомних ризиків. При оцінці економічної безпеки суб'єкта господарювання необхідно обрати оптимальну 

кількість показників (індикаторів) з максимальним ступенем інформативності для спрощення процедури і 

скорочення часу на обробку даних і інтерпретацію результатів. Достовірність вхідних даних гарантує якість 

результатів оцінки.  

16 Правило необхідності моніторингу економічної безпеки. Економічна безпека суб’єкта 

господарювання є його динамічною характеристикою і тому підлягає постійному моніторингу з метою 

визначення достатньості її рівня. Дані для оцінювання поступають в систему економічної безпеки практично 

безперервно, і вона повинна мати доволі високу швидкодію щоб їх опрацювати.  

Висновки. Визначені правила можуть застосовуватися при використанні системного підходу до 

оцінювання економічної безпеки суб’єктів господарювання. Вони дозволять розширити область системного 

аналізу, конкретизувати його основні напрями, що позитивно вплине на підвищення якості прийнятих 

управлінських рішень при аналізі і оцінці перспектив розвитку підприємства, виборі партнерів і споживачів, 

оптимізаціїї виробничих процесів тощо. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І ФОРМУВАННЯ 

ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ: СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОМ 
 
У правовому регулюванні управління житлом в Україні проявляється еклектичне поєднання інерції у житловій 

політиці з непродуманим розподілом прав власності на об’єкти унаслідок приватизації квартир і будинків. Вирішення 
проблеми вимагає аналізу теоретичних і методологічних витоків управління власністю. Такий аналіз, здійснений у статті, 
показує наявність різних базових концепцій у рамках марксистської політекономії, неокласичної економічної теорії та 
неоінституціоналізму. Попри дискусії різних авторів у рамках окремих концепцій щодо сутності відносин власності чи 
класифікації прав власності, нашою метою і методом у даній роботі є комплексне застосування цінних положень різних 
концепцій для вдосконалення управління власністю взагалі і житлом зокрема. Запропоновано поглиблення методологічних 
положень щодо відносин власності шляхом їхнього доповнення положеннями економічної теорії прав власності із 
застосуванням їх до управління житлом. Виявлені прояви нечіткості (розмивання) прав власності, появи суттєвих 
екстерналій (субсидування власників) при одночасній негнучкості регулювання прав власності і труднощах щодо їхнього 
розщеплення і перерозподілу за ефективними власниками. У висновках синтезується комплексний методологічний підхід до 
удосконалення управління житлом на основі упорядкування відносин і прав власності. 

Ключові слова: концепція, відносини, неоінституціоналізм, права, власність, житло, ефективність. 
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METHODOLOGICAL BASICS OF THE EFFICIENT PROPERTY RIGHTS 

IMPLEMENTATION AND PROPERTY RELATIONS REALIZING: SPECIFICS OF 

HOUSING MANAGEMENT 
 
The article develops an attempt to systematically analyze and decompose the concepts of "property", "property rights" 

and "property relations" for the possible distribution of a bundle of rights and related financial obligations between different entities 
potentially capable of proper maintenance of housing within its rights. The legal regulation of housing management in Ukraine 
shows an eclectic combination of inertia in housing policy with an unreasoned distribution of property rights to objects due to the 
privatization of apartments and houses. Solving the problem requires an analysis of the theoretical and methodological sources of 
property management. Such an analysis carried out in the article shows the existence of various basic concepts within the 
framework of Marxist political economy, neoclassical economic theory and neoinstitutionalism. Despite the discussions of various 
authors within the framework of individual concepts about the nature of property relations or the classification of property rights, 
our goal and method in this work is the comprehensive application of valuable provisions of various concepts to improve the 
management of property in general and housing in particular. By analyzing the publication devoted to property relations 
(neoclassic) and  property rights (neo-institucionalism) It is proposed to deepen the methodological provisions on property relations 
by supplementing them with the neo-institutional provisions of the economic theory of property rights with their application to 
housing management. The manifestations of fuzzy (erosion) of property rights, the emergence of significant externalities 
(subsidization of owners), while the inflexibility of regulation of property rights and the difficulties of their splitting and redistribution 
between effective owners are revealed. The findings synthesize a comprehensive methodological approach to improving housing 
management on the basis of streamlining relations and property rights. 

Keywords: concept, relationships, neoinstitutionalism, rights, property, housing, efficiency. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. В українській науці,  вітчизняному законодавстві і господарській практиці у 

сфері управління об’єктами власності сформувалася еклектична система з переважанням традиційних 

політекономічних поглядів на відносини власності у поєднанні з континентальною європейською 

концепцією неподільності прав власності і фрагментарним ліберально-орієнтованим управлінням у різних 

сферах національного господарства. В управлінні житлом це виразилося у протиріччях між приватною 

власністю на об’єкти нерухомості – квартири і будинки, фінансовою неспроможністю власників щодо 

їхнього утримання та експлуатації  і наданням таким власникам державної підтримки.   При цьому 

альтернатива обмеження прав власності не розглядається. 

Як відомо, континентальна концепція прав власності, відрізняється від англо-саксонської, де окремі права 

власності на об’єкти можуть розподілятися із загального пучка між різними суб’єктами. У економічній теорії 

марксистський та неоінституціональний підходи відрізняються тим, що перший розглядає поняття відносин 

власності у суспільно-історичному контексті та доводить у довгостроковому вимірі їхню об’єктивну первинність 

порівняно з законодавчо визначеними на кожному етапі правами власності, а другий, навпаки, обґрунтовує 

первинність прав власності по відношенню до суб’єктивної економічної поведінки індивідів-учасників вільного 

ринку в рамках визначених прав і обмежених ресурсів. На короткостроковому проміжку, коли виникає потреба 

удосконалення законодавчих норм про власність, цікавими стають неоінституціональні положення як щодо 

виявлення недоліків на індивідуальному рівні прийняття рішень, так і у формуванні інститутів. 
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У практиці державного управління економікою не повинна виникати ілюзія достатності прийняття 

закону для його практичної реалізації і забезпечення таким чином ефективності власності. Однак,  як 

свідчить, практика, випередження чи відставання  законодавства часто призводили або до 

мертвонароджених законів, або до негативних для економіки наслідків, зокрема стосовно досліджуваної 

нами сфери: приватизації житла, формування власності у багатоквартирних будинках, управління 

будинками. Цим явищам можна було б запобігти, здійснивши науковий аналіз як відповідної зрілості 

суспільно-економічних відносин, так і прогнозу наслідків економічної поведінки та управлінських рішень 

суб’єктів. 

В економічному аналізі новітні концепції аналізу трансакційних витрат, урахування екстерналій, 

ринкові механізми переходу активів до ефективного власника набули у розвинених країнах виправданого 

поширення. Це робить доцільною спробу поглибленого розгляду реалізації прав власності, зокрема в 

управлінні у житловій сфері України, базуючись при цьому не тільки на класичній і неокласичній, але, і в 

основному, на неоінституціональній теоретико-методологічній основі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, 

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.  Проблеми власності і управління власністю 

розглядалися у різні часи багатьма зарубіжними і вітчизняними вченими, які стояли при цьому на відмінних 

теоретичних позиціях. Численність підходів різних авторів призвела до того, що окремим об’єктом 

дослідження став генезис поглядів на власність. Це робить можливим для нас не заглиблюватись у 

першоджерела, а використовувати аналітичні матеріали, причому переважно російських та вітчизняних 

авторів, останні при цьому відображають одночасно і національну систему поглядів. 

Наприклад, Г. Родіна [1] розглянула еволюцію поняття власності за кілька століть, зокрема: трудову 

теорію походження власності Д. Локка; теорію власності через колективом надані права Е. Канта; теорію К. 

Маркса про правові відносини власності як законодавчу надбудову над економічними відносинами, що 

розвиваються. Авторка показала також, як у подальшому в теоріях ХХ століття уяви про власність були 

доповнені ідеями інституціоналістів щодо другорядності  прав на матеріальні активи порівняно з власністю 

на відповідні цінні папери; щодо зміни власності у результаті регульованих державою трансакцій; щодо 

ринкового механізму переходу прав власності як активів та обмежених ресурсів до тих, хто найкраще ними 

розпоряджається (ефективних власників);  щодо власності  як  усіх або частини повного пучка 

правомочностей, які не порушують прав інших суб’єктів та не шкодять середовищу; щодо мінімізації 

трансакційних витрат при здійсненні прав власності.  Зазначені ідеї безумовно відкривають нові можливості 

та пропонують державі методологічні підходи та інструменти для управління житлом: розглядати не тільки 

фізичні об’єкти нерухомості, але й права на них, розподіляти ці права з урахуванням трансакційних витрат 

тощо. 

Такі можливості значно доповнюють уяву вітчизняних фахівців. Так, серед вітчизняних публікацій 

слід виділити статтю Д. Зюзя [2], яка перекликається з [1] і де, крім історичного аналізу підходів учених до 

поняття власності, розглядається основна проблема – співвідношення між приватною і неприватною, яка 

виступає у різних формах, а також роль держави у регулюванні і забезпеченні ефективності такого 

співвідношення. Власне, мало би йтися про механізм такого регулювання на основі аналізу трансакційних 

витрат. 

«Класичною» для дослідження можливостей неоінституціоналізму у сфері власності є робота 

Р. Капелюшнікова [3], на якого посилатимемося і у подальшому. Серед українських авторів системних 

публікацій вигідно вирізняється  О. Гриценко [4], яка розвиває економічну теорію прав власності. Інші 

автори досліджували лише окремі питання теорії. Так, у статті Р. Пустовійта звернена увага на вплив 

недосконалих і розмитих прав власності на економічні процеси загалом [5]. М. Чабанна акцентує увагу вже 

на прикладному характері неоінституціональної теорії, адже соціальні, політичні, економічні інститути 

створено для раціонального прийняття рішень суб’єктами, зменшення трансакційних видатків, 

невизначеності, пов’язаної з соціальною взаємодією, негативних наслідків обмеженої раціональності та 

опортуністичної поведінки. Вона відзначає, що головним суб’єктом цього процесу є самостійний індивід, 

який приймає рішення, порівнюючи вигоди й витрати та прагнучи максимізувати свій добробут [6].  

На методологічну роль неоінституцоналізму в управлінні  звернув увагу П. Бульдович, який влучно 

помітив, що ця багатоаспектна теорія передбачає превалювання методу над предметом, що дозволяє 

розглядати колективні організаційні структури і процедури, а також індивідуальну поведінку з єдиних 

аналітичних позицій. Крім того, автор зазначив, що різні напрями неоінституціоналізму не є несумісними 

теоріями і не покладаються на взаємовиключні методологічні принципи. Їх розрізняє головним чином 

більший чи менший ступінь акцентування на одній із базових у соціальних науках «моделей людини» 

(«економічної», «соціологічної» чи «психологічної»), в основі яких лежать певні уявлення про людську 

природу та детермінанти її поведінки [7].  

Розглядаючи напрями теорії у рамках неоінституціоналізму, Ю. Капелюшніков виділив кілька 

інших концепцій.  Так,  в одних з них предметом вивчення виступає інституційне середовище загалом, 

фундаментальні політичні, соціальні та юридичні правила, в рамках яких протікають процеси виробництва 

та обміну. Інститути, що діють в публічній сфері, вивчає теорія суспільного вибору; інститути, що діють в 
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приватній сфері, - теорія прав власності.  Інша група концепцій зайнята вивченням організаційних форм, які, 

з урахуванням загальних правил гри, створюються індивідами на контрактній основі. Взаємодії власників з 

менеджерами присвячена теорія агентських відносин. Одна її версія, відома як теорія механізмів 

стимулювання, досліджує організаційні схеми, які забезпечують оптимальний розподіл ризику між 

власником і менеджером. Ще інша «позитивна» теорія агентських відносин, звернена до проблеми 

«відділення власності від контролю», де вирішується питання: за допомогою яких організаційних схем 

можна домогтися того, щоб поведінка найманих менеджерів у найменшій мірі відхилялася від інтересів 

власників [3].  

Усі ці теоретичні положення мають бути застосовані і у вдосконаленні житлової сфери, відповідно 

у житловій політиці, організації управління житлом, діяльності управителів. 

Тож у доповнення інших теорій неоінституціоналізм ураховує, що на всіх рівнях взаємодія між 

економічними суб’єктами супроводжується неминучими трансакційними витратами. 

Цілі статті. На відміну від теоретичних дискусій у рамках певних економічних шкіл та 

еклектичного поєднання різних теоретичних підходів у практиці управлінні об’єктами власності в Україні, 

корисно синтезувати і поглибити положення різних економічних концепцій, передусім – за рахунок 

неоінституціоналізму, і застосувати їх як методологічну основу ефективного управління власністю 

(відносинами, правами), визначити на цій основі напрямки і можливості вдосконалення управління житлом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відносини власності як процес здійснення прав 

власності і процес управління. Попри те, що у зарубіжній науковій літературі власність традиційно 

трактується переважно як категорія права, а ринковий обмін розглядається як обмін правами власників, 

традиційний для уяви вітчизняних фахівців є економічний механізм, який відображає безпосередні 

відносини між суб'єктами з приводу тих чи інших матеріальних об'єктів, що можна зобразити схемою 

«суб'єкт — об'єкт — суб'єкт», використовуючи критерії, запропоновані І. Спасибо-Фатєєвою [8].  

Економічні відносин у вказаному ланцюжку з класичних позицій дослідила Л. Мельник, 

констатувавши, що і у цьому питанні не досягнуто єдності науковців [9].  Вихідним пунктом власності є 

процес привласнення людиною певних благ, зокрема тих, які вже комусь належать і відносно яких то 

відбувається двосторонній процес: «відчуження — привласнення». Фактично йдеться про зміну власника 

певного матеріального об'єкта. У статичному стані власність — це приналежність того чи іншого об'єкта 

конкретному суб'єкту, а привласнення є вже процесом, тобто економічними відносинами.  

Розглянемо цей процес детальніше і з різних концептуальних позицій (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Суб’єкти і об’єкти відносин власності 

Джерело: складено автором 

 

Авторка пише, що найчастіше він відбувається на еквівалентних договірних засадах через 

посередництво ринку. Водночас можливі й інші законні та незаконні форми (приватизація тощо).  

Можна побачити, як в даному випадку у неокласичній моделі застосовуються спрощені уявлення 

про взаємодію економічних суб’єктів без трансакційних витрат, що виникають, припускаючи, що права 

власності чітко розмежовані і надійно захищені, що укладені контракти є повними (ураховують будь-які 

події) і підлягають неухильному виконанню. Крім того,  у розглянутій схемі по замовченню суб’єктами 

виступають юридичні особи.  

Натомість, з неоінституціональних позицій, недостатньо було б розглядати різноманітні відносини 

власності між такими суб’єктами, адже різновиди власності визначають і відносини всередині них, залежно 

як від організаційно-правових форм, так і від об’єктів трансакцій.  

Далі, неоінституціоналізм спирається на принцип «методологічного індивідуалізму», який визнає 

реальними учасниками соціально-економічних процесів не групи або організації, а індивідів. Згідно з цим 

принципом, колективні спільності (наприклад, фірми або держава) не володіють самостійним існуванням, 

окремим від складових їх членів, і тому повинні пояснюватися з точки зору цілеспрямованої індивідуальної 

поведінки. Завдяки такій установці в центрі уваги виявляються відносини, що складаються всередині 

економічних організацій, тоді як в неокласичній теорії будь-які організації розглядалися просто як «чорний 

ящик», всередину якого аналіз, як правило, не проникає. 

Авторка [9] констатує також, що власність на ресурси (виробництва) потребує їх господарського 

використання за різними варіантами: споживати самостійно або продавати на ринку. Прослідковується чітка 

проекція на варіанти використання житла для власного проживання або для оренди і відповідні відносини 

«мешканець як власник» і «мешканець як орендар» на договірній основі, де знову договір має розглядатись з 

неоінституціональних позицій.  

Суб’єкт 1 Суб’єкт 2 Об’єкт Відчуження Привласнення 

Правомочності Правомочності Угоди Перехід прав 
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Так само власник ресурсів може використовувати їх за допомогою найманих працівників. З 

марксистських позицій, у Л. Мельник, цей процес починається з ринкової угоди двох власників — засобів 

виробництва та робочої сили (купівля-продаж робочої сили) й закінчується присвоєнням роботодавцем 

прибутку, а найманим працівником — заробітної плати, де власність пов'язана з економічними відносинами 

щодо умов праці і винагородою за неї в певних формах. Тут прослідковується проекція на відносини 

власників житла і управителів та підрядників.  

Аналогічно власники виробничих ресурсів не завжди самі займаються господарською діяльністю: 

вони дають можливість іншим  використовувати їхнє майно в господарських цілях на певних умовах. Тоді 

між власником і підприємцем виникають відносини господарського використання майна. Останній одержує 

реальну можливість тимчасово володіти і користуватися об'єктом чужої власності. У цьому разі власник 

ставить за мету збільшення благ на основі вже існуючих, без особистої участі в процесі виробництва. Такі 

відносини не мають форми ринкових типу «відчуження — привласнення», оскільки власник об'єкта не 

змінюється. Серед них найбільш поширені оренда, лізинг, прокат, за яких власник засобів виробництва не 

сам організовує процес виробництва, а передає об'єкти своєї власності в користування іншим суб'єктам 

господарювання (делегує функцію користування, залишаючи за собою функції володіння і розпорядження).  

Авторка узагальнює описані відносини наступною схемою (рис. 2), яка в цілому відображає 

відносини власності у житловій сфері, але, як ми вказали, не містить механізмів урахування екстерналій і 

трансакційних витрат. 

 

Рис. 2. Належність та напрями використання об’єктів власності 

Джерело: [9] 

 

З іншого боку – об’єкта власності, економічна теорія прав власності розглядає його як пучок 

часткових правомочностей. Подібно до рис. 2, перелік правочинів, запропонований Р. Кутером, як відомо, 

включає право на використання ресурсу, його споживання, але також і на виснаження, руйнування, 

поліпшення, розробку, перетворення, продаж, дарування, право заповідати його, закласти, здати в 

оренду [10]. Це значно поглиблює запропоновану схему, даючи можливість розподілу цих прав між іншими 

суб’єктами, крім вказаних на рис. 1. 

Власність, ефективність та управління. У своїй дисертації Ю. Ушакова, зазначаючи, що зміст прав 

власника на свої дії не вичерпується лише правом володіння, користування та  розпорядження, слушно пропонує 

доповнити їх четвертим елементом – правом управління [11]. На наш погляд, однак, таке право дещо 

відрізняється від класичної тріади, бо здійснюється не автоматично, а вимагає від власника певних дій. З цих 

позицій, воно носить характер обов’язків, які можуть здійснюватися різним чином. Відтак виникає питання щодо 

рамок, у яких може  і повинно ефективно здійснюватися право власності і право (обов’язки) управління.  

Також цікавим є механізм переходу таких прав. Відповідно необхідно додати функцію управління 

до схем на рис. 1 і 2. Ці питання вимагають окремого подальшого дослідження. 

На сьогоднішній день спиратимемося на аналіз Л. Поліщук [12], яка зазначає, що здійснення 

правомочностей, тобто, управління відбувається через волю і дії власника, які мають сповна відповідати 

правовим приписам, адже право власника на дії і самі дії – не одне і те ж саме. Так, наприклад, серед 

науковців точаться дискусії щодо того, яким чином слід розуміти формулювання «на власний розсуд». 

Авторка посилається на дві протилежні думки. Н.  Безсмертна визначає розсуд власника 

як правомірну, владну, вольову діяльність щодо вибору оптимального варіанта реалізації правомочностей 
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володіння, користування й розпорядження стосовно належного власнику майна, які забезпечують найбільш 

ефективне використання об’єкта власності з урахуванням прав і законних інтересів інших осіб, а також 

суспільства в цілому [13, с.135].   

Тут цікавим для нас прослідковується важливий зв’язок права власності і необхідності ефективного 

і навіть оптимального управління з очевидною проекцією на ситуацію у житловій сфері.  

Натомість, О. Шаповалова, вказує на те, що спірним у цьому визначенні є питання щодо найбільш 

ефективного використання об’єкта, оскільки, на її думку, це не має значення [14, с.199]. Якщо особа буде 

неефективно використовувати свою власність, навіть якщо особа взагалі її не використовуватиме, це 

не буде, як правило, підставою для припинення цивільних прав цієї особи відповідно до ст. 12 Цивільного 

кодексу, а саме, що нездійснення особою своїх цивільних прав не є підставою для їх припинення, крім 

випадків, встановлених законом; особа може відмовитися від свого майнового права; особа може за 

відплатним або безвідплатним договором передати своє майнове право іншій особі, крім випадків, 

встановлених законом; якщо законом встановлені правові наслідки недобросовісного або нерозумного 

здійснення особою свого права, вважається, що поведінка особи є добросовісною та розумною, якщо інше 

не встановлено судом [15].  

Навряд чи з останньою логікою можна погодитися як з ефективним механізмом, виходячи з того, 

що «власність зобов’язує» і що особливо у випадку спільної власності це може наносити шкоду оточенню.  

Але в обох випадках поза увагою дослідниць залишалися трансакційні витрати у контексті 

ефективного використання власності. Л. Поліщук наводить влучний приклад з житлової сфери, коли 

обов’язком власника є утримання належного йому майна, взявши на себе тягар власності.  Не можна 

вважати, що, наприклад, відмова від утримання будинку в належному стані є відмовою власника від права 

власності на це майно. Це - «неефективне» використання майна, і згідно з чинним законодавством держава 

має право позбавити такого власника права власності у відповідному (згідно з Конституцією України – 

судовому) порядку.  

Здійснення суб’єктивного права власності пов’язане не лише з реалізацією уповноважувальної 

норми права, згідно з якою власник на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається належним йому 

майном, а також з іншими нормами, наприклад, нормами, які визначають обсяг дієздатності 

(платоспрожожності) громадян, нормами, що  встановлюють межі здійснення права приватної власності, 

а також деталізують порядок та умови здійснення цього права.  Таким чином, право вільно володіти, 

використовувати та розпоряджатися своїм майном «на власний розсуд» - це законне право кожного суб’єта, 

але права власника не є безмежними і мають реалізовуватися з урахуванням інтересів суспільства, зокрема і 

щодо ефективності, не допускаючи екстерналій з боку інших осіб, суб’єктів господарювання чи держави.        

 Розглянуті положення щодо механізму ефективності відносин власності іншим чином 

розглядаються з позицій неоінституціоналізму:  відомо, якщо права на здійснення певних дій можуть бути 

куплені чи продані,  їх набувають ті, хто вище цінує отримані при цьому нові можливості виробництва або 

споживання. У цьому процесі права будуть придбані, підрозділені і скомбіновані так, аби діяльність, що 

допускається ними, приносила дохід, який має найвищу ринкову цінність. 

Відтак виникає проблема визначення, чи специфікації прав. Тобто, права власності повинні бути 

встановлені таким чином, аби їх можна було продати, чи щоб ніхто не був у змозі привласнити не належні 

йому результати. Права власності розмиваються внаслідок того, що вони неточно встановлені, або погано 

захищені правовою системою, або підпадають під різного роду обмеження та обтяження (головним чином з 

боку державних органів). 

Наприклад, Н. Мацелюх [16] вважає, що приватизація державного майна передбачала специфікацію 

права приватної власності. Але чіткого уявлення про цей процес на той час у суспільства не було, тому що 

специфікація прав власності була проведена нечітко, з великою кількістю помилок, що у подальшому 

призвело до постійного процесу її змін, можливостей захоплювати чужу власність. До цього слід додати на 

прикладі житла і неефективність набуття права власності унаслідок приватизації. 

Авторка [15] далі зазначає, що права власності можуть розмиватися внаслідок дії груп спеціальних 

інтересів, які лобіюють через законодавчі та виконавчі органи свої політичні або економічні рішення. Тим 

самим вони беруть участь у перерозподілі або збереженні прав власності на свою користь. Суттєву роль у 

розмиванні прав власності відіграють судові та правозахисні органи, якщо вони не можуть (унаслідок 

відсутності певних норм) або не бажають (за наявності корупційних схем) удосконалювати права власності. 

Який би конкретний вигляд не приймало розмивання, воно означає обмеження права власника на здійснення 

своїх повноважень та можливість визначати їх найвищу цінність, ураховуючи і інтереси суспільства. 

З точки зору неоінституціональної економічної теорії,  правова система покликана зменшувати 

витрати, які виникають унаслідок встановлення прав, створюючи тим самим умови для найбільш 

ефективного (з точки зору індивідуальної і суспільної вигоди) розподілу обмежених ресурсів у добровільних 

угодах. Юридичні правила мають імітувати ідеальний ринок - розподіляти права власності так, як це робив 

би ринок за відсутності трансакційних витрат. Екстерналії як розбіжності між приватними і соціальними 

витратами і вигодами з'являються лише тоді, коли права власності розмиті, навпаки,  коли права визначені 

чітко, тоді всі екстерналії «інтерналізуються», тобто  зовнішні витрати стають внутрішніми [3; 15]. 
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 Таким чином, у доповнення до поширених у нашій країні поглядів на власність, формується і 

замикається логічне коло неоінституціональних доповнень: первісна специфікація права власності 

призводить до виникнення системи приватної власності, де виключні права належать окремій особі. На 

основі режиму приватної власності відтворюється найбільш адекватне їй зовнішнє середовище за моделлю 

ринкової економіки як механізму координації розрізнених дій суб'єктів, що переслідують свої власні 

інтереси шляхом передавання прав між собою. За цих умов приватна власність отримує свою найбільшу 

цінність.  

Висновки. Із використаних та інших наукових публікацій антологічного предметного спрямування 

видно, що, попри концептуальні відмінності, багато методологічних положень різних економічних наукових 

шкіл, вірогідно, могли би бути ефективно застосовані у практиці управління у різних сферах національного 

господарства, у тому числі – у житловій сфері.  

Окрім розвитку теоретичних положень у дискусіях щодо форм власності, полюсів «приватна – 

державна» чи «приватна – публічна» власність тощо, основним напрямком сучасних прикладних досліджень 

власності має бути застосування у них неоінституціональних положень.  

Це дає можливість урахувати, що економічна ефективність режиму приватної власності 

визначається змістом та розміром трансакційних витрат, що виникають у процесі привласнення економічних 

благ. Якщо витрати на специфікацію прав приватної власності починають зростати та перевищують 

переваги від її існування, відбувається зміна правового режиму. Розпочинається рух прав власності від 

окремого індивіда до їх усуспільнення.  У житловій сфері на зміну приватної власності приходить 

колективна або комунальна власність.   

Неоінституціональне поняття специфікації прав власності припускає їх  розщеплення. 

Добровільний і двосторонній характер розщеплення правомочності гарантує, що ця процедура здійснюється 

відповідно до критерію ефективності. Головний виграш від цього вбачається у тому, що суб’єкти дістають 

можливість спеціалізуватися в реалізації тієї чи іншої  правомочності, що підвищує ефективність їх 

використання.  Це положення має принципове значення для регулювання переходу власності. 

Різні економічні концепції ігнорували той факт, що існування інститутів пов'язане з певними вигодами і 

витратами і що в залежності від їх співвідношення змінюється поведінка економічних суб’єктів. Має бути 

використана центральна ідея неоінституціонализму, що інститути являють собою засоби економії трансакційних 

витрат. У той же час їхнє формування та функціонування може вимагати витрат. Такий підхід відкриває 

можливість для осмислення різних форм організації  житлового сектору і його механізмів управління. 

Неоінституціональний аналіз, подібно до неокласичної теорії, може застосовуватися  не тільки на 

індивідуальному, але й  на організаційному  та інституційному рівнях. Він дає відповідь на три 

взаємопов'язані питання: 1) про закономірності розвитку, відбору і зміни різних соціальних інститутів, як і у 

політекономії; 2) про вибір тих чи інших організаційних форм в залежності від інституційного середовища; 

3) про особливості поведінки економічних агентів в рамках різних організацій.  

Усі зазначені питання вимагають подальших досліджень, зокрема стосовно управління житлом на 

різних рівнях. 
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Охарактеризовано власні програми запровадження інновацій в економіці Італії, Китаї, США, Франції, Швеції, Японії. 
Досліджено еволюцію концепцій розвитку промисловості: «Промисловість 1.0», «Промисловість 2.0», «Промисловість 3.0», 
«Промисловість 3.5», «Промисловість 4.0».  Визначено напрями удосконалення діяльності промислового підприємства  у 
розрізі отримання вигоді від поліпшення автоматизації їхніх бізнес-процесів (Штучний інтелект, Технологія блокчейн, 
Інтернет речей, Покращення кібербезпеки, Машинне навчання, Технологія 5G, Віртуальна та доповнена реальність, Цифрові 
двійники, Хмарні обчислення). Подано форми колективної взаємодії між промисловими підприємствами-партнерами з метою 
ефективної реалізації бізнес-процесів всіх сфер виробничо-господарської діяльності. Визначено очікувані переваги 
застосування інноваційних технологій на вітчизняних промислових підприємствах. Зроблено висновки в контексті 
запровадження інноваційних підходів та сучасних технологій на вітчизняних промислових підприємствах. 

Ключові слова: автоматизована система управління підприємством, інноваційний розвиток підприємств, 
антикризове управління, концепція розвитку, промисловість, штучний інтелект, технології автоматизації бізнес-процесів 
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FORMATION OF EFFECTIVE AUTOMATED CONTROL SYSTEMS AS THE NEED 

FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 
 
The own programs of introduction of innovations in economy of Italy, China, the USA, France, Sweden, Japan are 

characterized. The evolution of the concepts of industrial development is studied: "Industry 1.0", "Industry 2.0", "Industry 3.0", 
"Industry 3.5", "Industry 4.0". Areas for improving the activities of industrial enterprises in terms of benefiting from improved 
automation of their business processes (Artificial Intelligence, Blockchain Technology, Internet of Things, Improving Cyber Security, 
Machine Learning, 5G Technology, Virtual and Augmented Reality, Digital Duplicates, Cloud Computing) are identified. Forms of 
collective interaction between industrial enterprises-partners for the purpose of effective realization of business processes of all 
spheres of production and economic activity are given. The expected advantages of application of innovative technologies at 
domestic industrial enterprises are determined. In the context of introduction of innovative approaches and modern technologies at 
domestic industrial enterprises it is established that the following results are the most realistic: 1) reduction of prices and 
acceleration of horizontal and vertical integration for domestic automated control systems; 2) cheaper solutions due to the use of 
cloud technologies; 3) formation and development of new niche market segments; 4) mass introduction of "smart devices" at the 
technological level, which will give impetus to the domestic market of automated process control systems; 5) will improve the 
export potential of domestic industrial enterprises; 6) will promote the development of science and education in symbiosis with 
domestic production structures. 

Key words: automated enterprise management system, innovative enterprise development, crisis management, 
development concept, industry, artificial intelligence, business process automation technologies 

 

Постановка проблеми. Cучасні глобалізаційні процеси, технологічні зміни та кризові явища 

сприяють стрімкій цифровій трансформації суспільства. При стрімких світових процесах розвитку індустрії 

Україна є частиною цього процесу та активно впроваджує новітні підходи до управління і виробництва. На 

сьогодні є шість технологічних укладів суспільства, кожний із яких передбачав використання тих чи інших 

технологій. Зокрема, перший технологічний уклад характеризувавася використанням водяних двигунів, 

виплавки чавуну і обробки заліза, будівництва каналів, другий –парового двигуна та ровитку вугільної, 

машинобудуванню, чорної металургії, третій – електротехнічного та важкого машинобудування, 

неорганічної хімії, кораблебудування, стандартизації, четвертий – синтетичних матеріалів, органічної хімії, 

атомної енергетики, кольорової металургії, автомобілебудування, п’ятий – обчислювальної техніки, 

телекомунікацій, мікро- і оптиковловоконними технологіями, шостий – штучним інтелектом, 

біотехноллогіями, нанотехнлогіями, новою медициною, робототехнікою, повномасштабною системою 

віртуальної реальності. Основний ресурс виробництва змінювався від води, вугілля, сталі, масла, 

мікропроцесорів до людської свідомості. Змінювалися й  основні інноваційні принципи підприємництва: від 

фабричного виробництво, економіки агломерацій, універсальної стандартизації та вертикальної інтеграції, 

масового виробництва , інформатизації до мережевої єдності людини та техніки. Ми погоджуємось з 

думкою про те, що Україна має якомога швидше відійти від сировинного характеру власної економіки та 

виробляти більше продукції з високим коефіцієнтом доданої вартості [0]. Проте, як свідчать показники 

Державної служби статистики України, високотехнологічні сектори економіки формували лише 5,2 % ВВП, 

а витрати на виконання наукових досліджень як частка ВПП, що визначають частку наукоємності ВВП, 

становили лише 0,47 % [0]. Через те, пошук шляхів і напрямів виходу на п’ятий та шостий технологічний 

уклад суспільства для промилсових підприємств України є завжди нагальним та важливим завданням [0]. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема побудови ефективних автоматизованих систем управління 

не є новою в наукових колах. Багато аспектів було піднято вітчизняними та зарубіжними авторами. Людство 
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усвідомило необхідність впорядкування процесів управління бізнес-процесами ще на початку XX ст., однак 

тільки з появою доступної, надійної, швидкодіючої комп’ютерної техніки, засобів зв’язку та програмного 

забезпечення з’явилась можливість автоматизації систем управління на базі сучасних інформаційних 

технологій. Більшість публікацій так чи інакше відображують точку зору розробників конкретного 

програмного забезпечення, завдання яких – прямо чи опосередковано рекламувати свої програмні продукти. 

Іншою крайністю є механічне описання застосування певних програм з окремих галузевих питань. Зокрема, 

М. Ожеван, Д. Дубов розглядали філософські, культурологічні та політичні передумови формування 

конвергентного суспільства [0], група науковців визначали переваги та особливості застосування 

інноваційних технологій розвитку підприємств як «Промисловість 4.0» (Х. Кагерманн (H. Kagermann), W.-

D. Лукаш (W.-D. Lukas), У. Уолстер (W. Wahlster), М. Рассман (M. Russmann), М. Лоренц (M. Lorenz), 

П. Герберт (P. Gerbert), М. Вальднер (M. Waldner), Дж. Юстус (J. Justus), П. Енгель (P. Engel), М. Гарніш 

(M. Harnisch), Р. К. Шлапфер (R. C. Schlaepfer), М. Кох (M. Koch), П. Меркофер (P. Merkofer), Т. Бауернханс 

(T. Bauernhansl), Дж. Крюгер (J. Krüger), Г. Рейнхарт (G. Reinhart), Г. Шух (G. Schuh), К. Чжоу (K. Zhou), 

Т.Лю (T. Liu), Л. Чжоу (L. Zhou)) [0; 0; 0; 0; 0], «Промисловість 3.5» C.-Ф. Чін (C.-F. Chien), H.-K. Ван (H.-K. 

Wang), В. Фу (W. Fu) [0], Н.В. Костяник автоматизовані системи управління MRPII –ERP, які спрямовані на 

ефективне управління всіма ресурсами виробничого підприємства [0] тощо. Проте в їхніх дослідженнях 

недостатньо уваги було приділено напрямам удосконалення діяльності промислового підприємства  у 

розрізі отримання вигоді від поліпшення автоматизації їхніх бізнес-процесів, формам колективної взаємодії 

між промисловими підприємствами-партнерами з метою ефективної реалізації бізнес-процесів всіх сфер 

виробничо-господарської діяльності та очікуваним перевагам від застосування інноваційних технологій. 

Мета статті. Дослідити формування ефективних автоматизованих систем управління задля 

створення умов для інноваційного розвитку підприємств, оцінити переваги від застосування інноваційних 

технологій, розкрити вигоди від поліпшення автоматизації бізнес-процесів.  

Основний матеріал дослідження. Найбільш відомою та вагомою концепцією розвитку економіки і 

суспільства на сьогодні є «Промисловість 4.0», яка вперше була сформульована у 2011 році на 

Ганноверській промисловій виставці [0] і прийнята на державному рівні у Німеччині як основний вектор 

розвитку індустрії на найближчі десятиліття. 

У багатьох країнах світу почали розвиватися власні програми запровадження інновацій в економіці, 

зокрема у Італії (Industria 4.0), Китаї (Made in China 2025), США (Industrial Internet/Smart 

manufacturing/Industry 4.0), Франції (L`Industrie du Futur), Швеції (Smart Industry/Produktion 2030), Японії 

(Robot Revolution Initiative Society 5.0) тощо. 

Деякі автори прогнозують після запровадження концепції «Промисловість 4.0» зменшення таких 

показників як: вартість виробництва на 10–30 %, логістичні витрати на 10–30 % та капіталовкладення в 

управління якістю на 10–20 % [0]. У свою чергу, дослідження інституту McKinsey (MGI) показали, що лише 

розвиток штучного інтелекту до 2030 років формуватиме 1,2 % світового ВПП на рік [0]. 

Дослідження еволюції концепцій розвитку промисловості протягом століть розвивалася з появою 

нових технологій, підходів щодо організації виробництва та місцем і ролі людини у цьому процесі [0; 0]: 

– «Промисловість 1.0» (1780 роки) – механізація виробництва на основі використання води і пари; 

– «Промисловість 2.0» (1870 роки) – масове виробництво, використання електрики та розподілу праці; 

– «Промисловість 3.0» (1970 роки) – початок автоматизації виробництва, впровадження 

автоматизованих систем та електроніки; 

– «Промисловість 3.5» (1980 роки) – глобалізаційні процеси призводять до здешевлення продукції; 

– «Промисловість 4.0» (теперішній час) –  кіберфізичні виробничі системи. 

Основні ідеї подальшого розвитку виробництва постійно удосконалюються і доповнюються новими 

підходами, ідеями та практичними рішеннями щодо використання сучасних технологій і наукових 

досягнень. Зокрема концепція «Промисловість 4.0» тепер ґрунтується на дев’яти результатах технічного 

прогресу: аналіз великих даних, автономні роботи, наскрізна вертикальна та горизонтальна інтеграція, 

промисловий інтернет речей, кібербезпека, хмарні технології, адитивне виробництво, доповнена реальність 

[0, 0]. Окремі дослідники уявляють принципи Промисловості на основі чотирьох «типів» інтернет: 

«інтернету речей», «інтернету послуг», «інтернету людей» та «інтернету даних» [0]. Інші вчені та аналітики 

обмежуються використанням поняття «кіберфізичної взаємодії» для прогнозування несправностей, 

самостійного налаштування та адаптування до змін [0]. 

Для з'ясування передумов та можливостей для запровадження на вітчизняних підприємствах таких 

технологій, нами вони проаналізовані та виявлено напрями удосконалення діяльності промислових 

підприємств і окреслено вигоди від використання таких технологій з огляду на підвищення ефективності 

функціонування автоматизованих систем управління підприємством (табл. 1). 

Як бачимо з таблиці 1 широке запровадження штучного інтелекту має на меті покращення процесу 

прийняття управлінських рішень з огляду на характеристики їх якості, ефективності та своєчасності, на 

основі забезпечення високої швидкості обробки даних, машинну раціональність та незалежність від психо-

фізіологічного стану особи, яка приймає рішення. 

Таблиця 1 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 180 

Напрями удосконалення діяльності промислового підприємства 

 у розрізі отримання вигоді від поліпшення автоматизації їхніх бізнес-процесів 

Назва технології 
Напрям удосконалення діяльності 

підприємства 
Вигоди від використання 

Штучний 
інтелект 

Прийняття управлінських рішень Швидкість обробки інформації перевищує можливості людини у 
тисячі разів; раціональність та своєчасність рішень не залежатимуть 

від психо-фізіологічного стану їх ініціатора 

Технологія 
блокчейн 

Безпечне передавання будь-яких 
даних  

Використання технології унеможливить підміну та підробку будь-яких 
даних 

Інтернет речей Можливості віддаленого керування та 

автономного функціонування 

пристроїв 

Автономність (або напівавтономність) пристроїв від людини, у т.ч. без 

втручання людини у процес прийняття рішень 

Покращення 

кібербезпеки 

Захист інфраструктури підприємства Поліпшення захисту пристроїв та мережі від несанкціонованого 

втручання 

Машинне 

навчання 

Прогнозний моніторинг стану об’єктів Скорочення термінів машинного навчання від кількох місяців до 

кількох днів; виявлення дефектів та несправностей відбувається 
швидше та якісніше за людину 

Технологія 5G Підвищення швидкості бездротового 

зв’язку 

Швидкість та якість зв’язку є необхідною умовою об’єднання 

складних систем у єдину мережу. 

Віртуальна та 
доповнена 

реальність 

Розпізнавання образів Прискорення виконання операцій з обміну та отримання інформації, 
поліпшення взаємодії людей та машин 

Цифрові 
двійники  

Поєднання технологій «управління 
життєвим циклом продукту», 

«інтернету речей» та «великих даних» 

Застосування віртуальних прототипів реальних об’єктів (або процесів) 
дозволяє отримати точну інформацію щодо продуктивності системи, 

прогнозування майбутніх станів за допомогою предиктивної аналітики 

та віддалене керування об’єктом у режимі реального часу. 

Хмарні 

обчислення 

Використання потужностей 

провайдерів послуг 

Дозволяють економити на формуванні власної ІТ-інфраструктури 

підприємств на базі трьох моделей надання послуг:  інфраструктура як 

послуга (IaaS), платформа як послуга (PaaS) та програмне 
забезпечення як послуга (SaaS) 

Джерело: сформовано автором 

 

Технологія блокчейн, яка стала загальновідомою з точки зору видобування криптовалюти, має 

підвищити безпеку при передаванні даних, зокрема у розрізі підтримки фінансових транзакцій та 

верифікації ланцюжків електронних цифрових підписів. 

Підвищення кібербезпеки має унеможливити несанкціонований доступ до автономних пристроїв та 

обладнання, що унеможливить порушення процесів управління, обліку та контролю, і не перешкодить 

виконанню бізнес-процесів на підприємстві. 

Нова та удосконалена технологія безпровідного зв’язку 5G має забезпечити безперешкодний 

віддалений доступ до інформаційно-технічної структури підприємства, зокрема для географічно 

розподілених виробництв і забезпечити надійну комунікацію як всередині так і ззовні суб’єкта 

господарювання. 

Технології віртуальної та доповненої реальності мають значно підвищити рівень комунікації між 

людиною та засобами штучного інтелекту на аудіо-візуальному рівні. 

Застосування цифрових двійників дозволяє здійснювати моделювання бізнес-процесів підприємства 

на його цифровому двійнику, тим самим не виникає ризиків зашкодити усталеному функціонуванню 

реального об’єкта. Окрім того, робота з цифровим двійником забезпечує миттєве визначення показників 

продуктивності підприємства та здійснення прогнозування майбутніх станів змодельованої ситуації у 

соціально-економічній системі. 

Запровадження технологій хмарних обчислень, які за своїми властивостями і можливостями можна 

поділити на три типи – інфраструктура як послуга, програмне забезпечення як послуга та платформа як 

послуга – дозволяє підприємствам обрати найбільш вигідний та оптимальний варіант розгортання 

автоматизованої системи і заощадити кошти на формуванні власної обчислювальної інфраструктури. 

Сучасні світові тенденції розвитку економіки супроводжуються стрімким зростанням рівня 

запровадження інновацій, їх швидкості, об’єму та впливу, що має призвести до значних покращень у 

ефективності управління бізнес-процесами, продуктивності виробництва та скороченні витрат. 

Безпрецедентне зростання обсягів даних та можливостей їх використання у нових технологіях сприяє 

активізації процесів взаємодії між різними суб’єктами економічної діяльності. 

Класична архітектура обчислювальних можливостей автоматизованих систем управління 

підприємством також постійно еволюціонує за рахунок сучасних математичних методів та технічних 

інновацій. 

На теперішній час сформувалося поняття «цифрових екосистем», які поєднують підприємства, 

людей та різні об’єкти для досягнення взаємовигідних цілей за допомогою цифрових платформ. Процеси 

цифровізації призвели до перетворення класичних ланцюгів формування цінності на застосування більш 

гнучких та стійких мереж формування цінностей, які постійно формують нові продукти та послуги. 

На рисунку 1 нами наведений приклад організації «цифрових екосистем» між промисловими 
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підприємствами-партнерами у різних сферах діяльності підприємства, а також зазначені очікувані ефекти 

від функціонування такого роду взаємозв’язків. 

Як бачимо, в даному контексті важливим є розуміння того, за рахунок яких засобів, алгоритмів та 

елементів автоматизованої системи можуть досягатися дані результати, адже тоді значно легше 

обґрунтувати інвестиції в ІТ та аргументувати можливість досягнення поставлених цілей.  

Зниження рівня запасів безумовно може бути досягнуте використанням оптимізаційного алгоритму, 

що дозволить оперативно відстежувати рівень запасів та формувати модель управління ними. Під час 

впровадження автоматизованої системи, власне, на етапі її запуску та тестової експлуатації, такий результат 

можна отримати при здійсненні інвентаризації запасів та визначенні зв’язку між їх поточним рівнем та 

виробничими програмами. 

Зниження виробничого браку може бут досягнуто застосуванням методів контролю технологічних 

процесів з метою підвищення якості продукції, а тому дуже важливо визначати обов'язковий етап для 

здійснення контролю якості, без виконання якого автоматизована система має блокувати подальше 

виконання бізнес-процесу. 

Науково-
дослідні 

дослідження та 
розробки

Закупівлі

Виробництво

Маркетинг та 
продажі

Дослідження 
ринку

Обмін інформацією, колективна 
розробка або координація дії, 
проєктування та застосування 

спільних елементів інфраструктури

Колективне виробництво і 
транспортування, автоматизація 

складів

Обмін складовими та вільними 
потужностями, проєктування та 
застосування спільних елементів 

інфраструктури

Обмін клієнтськими базами, спільні 
зусилля щодо дистрибуції та 

обслуговування клієнтів, спільні 
рекламні та маркетингові заходи 

тощо 

Обмін інформацією та результатами, 
спільне дослідження ринку, 

створення спільних дослідницьких 
підрозділів, інформаційних систем та 

інструментів моніторингу ринку

Економія часу та ресурсів, посилення 
позицій на ринку, спонукання до 

креативності, покращення використання 
потужностей та доступу до ресурсів

Використання переваг крупних 
споживачів; часові, цінові та якісні 

переваги товару

Часові, цінові та якісні переваги товару, 
використання ефектів масштабованості, 

розподіл ризиків, покращення 
використання потужностей

Покращення доступу до нових ресурсів, 
зниження ризикового навантаження, 

економія ресурсів у конкурентній 
боротьбі, розширення спектру клієнтів 

за рахунок інтеграції додаткових послуг

Доступ до нових ресурсів, уникнення 
паралельних досліджень, підвищення 

інноваційного потенціалу через 
поєднання продуктів та/або послуг

Сфера 
діяльності 

підприємства

Форма взаємодії між іншими 
суб’єктами економічної діяльності

Очікувані ефекти

 
Рис. 1. Форми колективної взаємодії між промисловими підприємствами-партнерами з метою ефективної реалізації бізнес-

процесів всіх сфер виробничо-господарської діяльності 

Джерело: сформовано автором 

 

Збільшення обсягу продажів можна досягти з поліпшенням якісних та функціональних 

характеристик продукту, покращанням якості обслуговування клієнтів, яких можна досягти за рахунок, яке 

досягається автоматизації прийому замовлень, точного розрахунку термінів доставки та контролю 

розрахунків. 

Зниження транспортно-заготівельних витрат можливо досягти за допомогою засобів автоматизованої 

системи для побудови і аналізу різних логістичних ланцюгів та вибором оптимальних варіантів. 

Зменшення виробничих затрат через поліпшення прогнозування попиту і оптимізацію використання 

виробничих потужностей можна досягти застосуванням наявних у системі алгоритмів прогнозування та 

основі ретроспективної інформації. 

Скорочення виробничого циклу розробки нової продукції можна досягти у результаті застосування 

засобів моделювання на основі технологічних даних, або потужних автоматизованих систем управління 

життєвим циклом продукції. 

Зменшення витрат на адміністративно-управлінський персонал має відбуватися завдяки 

автоматизації процесів підготовки звітності, а також потужному аналітичному інструментарію. 

Збільшення оборотності коштів відбувається завдяки наявності в автоматизованій системі 

інструментів для прогнозування їх руху, що дозволяє оперативно відстежувати дефіцит (або надлишок) 

грошових ресурсів. 

Окрім кількісних показників варто відстежувати також якісні ефекти від впровадження системи, які 

можуть проявлятися через зростання інвестиційної привабливості підприємства, підвищення організаційної 

дисципліни, формування єдиного інформаційного середовища, розширення його гнучкості і 

масштабованості тощо. 

Здійснені нами аналіз перспектив застосування сучасних технологій в контексті забезпечення 

принципів Промисловості 4.0, дозволив виявити тенденції інноваційного розвитку управління бізнес-

процесами та виокремити певні переваги, які може отримати автоматизована система управління 
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підприємством та підприємство в цілому (рис. 2). 

Людино-машинна співпраця, віддалений 
моніторинг та контроль, цифрове управління 
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контроль процесів, статистичний контроль 

процесів

Прогнозування вартості та попиту на основі 
аналізу інформації, швидкі дослідження та 

моделювання, паралельна розробка, співпраця зі 
споживачами

Створення баз даних про суб’єктів 
взаємовідносин, інтелектуальний пошук даних, 
формування цифрових профілів, дослідження 
навколишнього середовища взаємодії з ним та 

формування профілів поведінки
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Рис. 2. Очікувані переваги застосування інноваційних технологій на вітчизняних промислових підприємствах та роль 

державної підтримки 

Джерело: сформовано автором 

 

Функції модуля управління персоналом доповнюються можливостями людино-машинної співпраці, 

віддаленого моніторингу та контролю, запровадженні цифрового управління ефективністю і автоматизації 

інформаційної діяльності. 

Логістичний модуль для управління запасами та постачанням доповниться порціювальними 

функціями, можливістю більш швидкої оптимізації логістичних ланцюгів та адитивним забезпеченням. 

Функціонал модуля управління життєвим циклом продукту розшириться за рахунок машинної 

гнучкості, можливостей віддаленого моніторингу і контролю, запровадження прогнозного обслуговування, 

спільної та паралельної розробки, засобів віртуальної реальності, інтелектуального споживання 

енергоресурсів, промислового інтернет та оптимізації процесів у реальному часі. 

Автоматизація бізнес-процесів підприємства у сфері маркетингу і продажів розшириться за рахунок 

удосконалених інструментів прогнозування вартості та попиту на основі аналізу «великих даних», засобів 

швидкого дослідження та моделювання, співпраці на основі постійної комунікації зі споживачами. 

Модуль управління якістю у розрізі бізнес-процесів підприємства розшириться за рахунок цифровізації 

сфер діяльності та дозволить здійснювати розширений контроль виробничо-господарських процесів. 

Функції модуля управління зв'язками зі споживачами та постачальниками доповняться 

застосуванням сучасних технологій управління базами даних, засобами інтелектуального видобування 

інформації та формуванням цифрових профілів клієнтів, всебічним дослідженням навколишнього 
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середовища функціонування підприємства та конструювання алгоритмів поведінки клієнтів і конкурентів. 

Функціональність модуля автоматизованої системи, який відповідає за управління післяпродажним 

обслуговуванням і ремонтом здобуде можливості прогнозного обслуговування споживачів, удосконалить 

послуги з віддаленого обслуговування продукції, а також дозволить споживачам самостійно здійснювати ці 

операції завдяки віртуальним гідам та підказкам. 

Такі можливості з'являться завдяки поєднанні у концепції «Промисловість 4.0» понять 

«кіберфізична система», «розумне підприємство», «інтернет речей» та «інтернет послуг» на основі 

принципів взаємодії, віртуалізації, децентралізації управління, функціонування в реальному часі, 

модульності побудови та предиктивного обслуговування. Реалізація виробничо-господарських процесів має 

удосконалитися та підвищити ефективність автоматизованої системи управління підприємством на основі 

використання таких інноваційних технологій як: технології визначення місцезнаходження; удосконалені 

інтерфейси взаємодії між людиною та комп’ютером; посилення кіберзахисту та виявлення шахрайських дій; 

адитивне виробництво (3D-друк); інтелектуальні датчики; аналіз великих масивів даних та покращені 

алгоритми; багаторівнева взаємодія з клієнтом та персоніфікація; доповнена реальність та мобільні ґаджети; 

хмарні технології; взаємодія машин з машинами;  автономні роботи тощо. 

Для підтвердження основних тенденцій та необхідності широкого та комплексного впровадження 

сучасного програмного забезпечення та технологій наведемо сформовану нами таблиці 2, яка містить 

рейтинг всесвітньовідомих брендів за показником їхньої капіталізації, свідчить, що найвищі східці займають 

саме виробники програмного забезпечення та надання послуг, а зовсім не компанії нафтогазової галузі. Це 

свідчить про те, що нові тенденції та технології змінюють бізнес-моделі та способи ведення бізнесу. 

 

Таблиця 2 

Рейтинг найдорожчих компаній (брендів) світу у 2014–2018 рр., млрд дол. США 
Рік 

2014 2015 2016 2017 2018 

Назва Вартість Назва Вартість Назва Вартість Назва Вартість Назва Вартість 

Apple 118,9 Apple 145,3 Apple 154,1 Google 109,5 Apple 881,9 

Google 107,4 Microsoft 69,3 Google 82,5 Apple 107,1 Microsoft 803,1 

Coca-Cola 81,6 Google 65,6 Microsoft 75,2 Amazon 106,4 Amazon 739,5 

IBM 72,2 Coca-Cola 56,0 Coca-Cola 58,5 AT&T 87,0 Alphabet 711,9 

Microsoft 61,2 
IBM 49,8 Facebook 52,6 Microsoft 76,3 Berkshire 

Hathaway 

536,5 

Джерело: згруповано автором за даними: https://businesstech.co.za,  
https://www.rankingthebrands.com, https://www.visualcapitalist.com 

 

Варто також зазначити, що єдиним елементом у «Промисловість 4.0», який у практичному значенні 

має дійсно революційне значення, є питання кардинальної перебудови фінансових комунікацій та 

фінансово-інвестиційних взаємовідносин у сучасній економіці. Звісно, початкова стадія вимагатиме значних 

інвестиційних вкладень для технологічного оновлення існуючих активів, хоча з точки зору самої концепції, 

ключовим елементом є не модернізація як така, а географічне каскадування технологічних процесів, 

масштабування виробництва в залежності від розміру та динаміки ринків. У такому випадку усталені 

підходи до розрахунку конкурентоспроможності можуть виявитися неактуальними, оскільки його базисом 

вже стає не ефективність, а адаптивність підприємства до якісних та кількісних змін на ринках з огляду на їх 

доступності та економічно виправданої логістики. 

В даному контексті постає питання куди мають бути спрямовані інвестиції, і, на нашу думку,  

капіталовкладення мають бути здійснені у наступних напрямах: 

– для забезпечення географічної мобільності активів об’єктами можуть стати інжиніринг та 

адаптування виробництва під потреби певних регіонів; 

– для підтримки базових технологічних рішень для розробки та виготовлення ключових складових, 

внесок яких у загальну вартість продукції є незначним; 

– в людський капітал через організацію соціально-виробничого простору навколо активів та 

торгівельної інфраструктури. 

Висновки. На нашу думку, в контексті запровадженні інноваційних підходів та сучасних 

технологій на вітчизняних промислових підприємствах найбільш реалістичними є такі результати: 

1) здешевлення та прискорення горизонтальної і вертикальної інтеграції для вітчизняних автоматизованих 

систем управління; 2) здешевлення рішень за рахунок застосування хмарних технологій; 3) формування та 

розвиток нових ніш-сегментів ринку; 4) масове запровадження «розумних пристроїв» на технологічному 

рівні, що дасть поштовх вітчизняному ринку автоматизованих систем управління технологічними 

процесами; 5) дозволить покращити експортний потенціал вітчизняних промислових підприємств; 

6) сприятиме розвитку науки і освіти у симбіозі з вітчизняними виробничими структурами.  
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ 

ЗАСАДИ 
 

В статті автором розкрито проблему організаційно-правових засад формування та реалізації державної політики 
сталого інноваційного розвитку сільського господарства в Україні. Проаналізовано еволюцію функціонування нормативно-
правового забезпечення державного регулювання сталого інноваційного розвитку сільського господарства в Україні. 
Законодавчими актами, які є складовою механізму правового забезпечення державної політики сталого інноваційного 
розвитку сільського господарства, визначені та конкретизовані напрями інноваційно-інвестиційних процесів щодо активності 
та результативності діяльності суб’єктів господарювання, пріоритети наукового та агропромислового потенціалу в середині 
країни з урахуванням її місця у геополітичній світовій системі. Оптимальним варіантом проведення активної державної 
політики із стимулювання розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в Україні є їх реалізація на принципах розвитку 
інвестиційної діяльності, підвищення результативності та прозорості механізмів державно-приватного партнерства у 
сільському господарстві в контексті реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів. Запропоновано розробити законопроект 
щодо сталого інноваційного розвитку сільського господарства, який повинен бути орієнтований на системність й 
узгодженість впровадження заходів із реалізації державної політики та забезпечення сталого інноваційного розвитку 
сільського господарства, у тому числі, сільських територій, доступу суб'єктів господарювання до ринків агропромислової 
продукції. Основною метою такого законопроекту має бути створення законодавчої основи для закріплення основних засад 
реалізації ефективної державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку в умовах децентралізації. 

Ключові слова: сталий розвиток, сільське господарство, державна політика, організаційно-правове забезпечення, 
інновації. 
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STATE POLICY OF SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 

AGRICULTURE IN UKRAINE: ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORKS 
 

In the article the author reveals the problem of organizational and legal bases of formation and realization of the state 
policy of sustainable innovative development of agriculture in Ukraine. The evolution of the functioning of regulatory and legal 
support of state regulation of sustainable innovative development of agriculture in Ukraine is analyzed. Legislative acts, which are 
part of the mechanism of legal support of the state policy of sustainable innovative development of agriculture, define and specify 
the directions of innovation and investment processes for activity and efficiency of economic entities, priorities of scientific and 
agro-industrial potential in the country taking into account its place in geopolitical world system. The best option for an active state 
policy to stimulate the development of innovation and investment processes in Ukraine is their implementation on the principles of 
investment development, increasing the effectiveness and transparency of public-private partnership mechanisms in agriculture in 
the context of innovation and investment projects. It is proposed to develop a bill on sustainable innovative development of 
agriculture, which should be focused on the systematic and consistent implementation of measures to implement state policy and 
ensure sustainable innovative development of agriculture, including rural areas, access of economic entities to agricultural markets. 
The main purpose of such a bill should be to create a legislative basis for consolidating the basic principles of effective state 
agricultural policy and state policy of rural development in a decentralized environment. 

Key words: sustainable development, agriculture, state policy, organizational and legal support, innovations. 
 

Постановка проблеми. В Україні на сучасному етапі розвитку, коли загальний каркас 

інституційних трансформацій в сільському господарстві, щодо реалізації державної політики розвитку 

аграрного ринку практично завершений, набуло актуальності питання підвищення ефективності, стабілізації 

механізмів організаційно-економічного забезпечення. Ефективне функціонування вітчизняного сільського 

господарства  безпосередньо залежить від державної політики організаційно-економічного забезпечення 

його сталого інноваційного розвитку та його компонент. Удосконалення функціональної організації, 

раціоналізація та оптимізація видової структури, запровадження соціально відповідального виробництва, 

конкурентоспроможність на світових ринках та можливість протистояти викликам глобалізованого 

суспільства перебуває у безпосередній залежності від обґрунтування, розробки та реалізації державної 

стратегії забезпечення сталого інноваційного розвитку галузі в Україні на організаційно-економічних 

засадах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В дослідженнях вітчизняних вчених, присвячених 

проблемам формування та реалізації механізмів державного реглювання сталого інноваційного розвитку 

сільського господарства  в більшій мірі досліджується стан речей, що склався в даній сфері і в меншій мірі 

надаються пропозиції з її удосконалення.  

Управлінські аспекти нормативно-правового забезпечення державного регулювання сталого 

інноваційного розвитку сільського господарства  розроблялися у працях: В. Борщевського, Е. Маркової, 

О. Манойленка, А. Никифорова,  В. Русана, П. Саблук, М.Скорик, А. Черепа, Л. Щуревич  та ін. [1-8]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH72I00I.html
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Незважаючи на широкий спектр напрямів дослідження особливостей державного регулювання 

сталого інноваційного розвитку сільського господарства, у працях зазначених учених практично не знайшли 

відображення питання розробки ефективного нормативно-правового забезпечення сталого інноваційного 

розвитку сільського господарства в Україні.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні науково-прикладних засад нормативно-правового 

забезпечення державної політики сталого інноваційного розвитку сільського господарства в Україні. 

Виклад основного матеріалу. В Україні продовжується напрям розвитку орієнтований на 

забезпечення функціонування ефективного механізму державного регулювання сільського господарства, а 

саме формуються та удосконалюються інституційні засади. Саме участь держави стає індикатором, що 

характеризує перспективність сталого інноваційного розвитку сільського господарства в Україні, 

насамперед через ефективне нормативно-правове забезпечення. 

Необхідність посилити державну підтримку науково-технологічного й інноваційного сектору в 

Україні активно обговорюється у сучасному інформаційному просорі. Серед перших законів, які прийняті 

Верховною Радою України, у даному напрямі є Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” 

(1991), який кожного року зазнає певних змін. В цей же період Фінляндія мала стрімкий рух з глибокої 

економічної кризи до кращих позицій міжнародних рейтингів рівня конкурентоспроможності. Таким 

яскравим прикладом є фірма Nokіa та різні технології мобільного зв’язку. Різниця між Україною та 

Фінляндією полягає в тому, що національнна економіка лише планує й прогнозує інноваційну модель 

розвитку, а у Фінляндії вона вже реалізована. 

Досвід України щодо сталого інноваційного розвитку галузей національної економіки має й 

позитивні риси, однак кожний крок уперед неодмінно супроводжувався кілька кроками назад. Так, 

відповідно у 1996 році було сформовано Міністерство науки та технологій, яке функціонувало лише  4 роки, 

та функції якого передали до повноважень  Міністерства освіти, де, відповідно вони з часом мінімізувались 

та були виконані за залишковим принципом. У 1999 році прийнято Закон про технологічні парки та 

спеціальний режим інноваційної діяльності. Однак у 2005 його було скасовано. На рівні законодавства була 

встановлена норма фінансування з бюджету різних рівнів наукової й науково-технічної діяльності (1,7 % 

ВВП), яка не виконувалася. В державному бюджеті на розвиток науки відведено близько 0,4 % ВВП. 

Першим кроком в правовому забезпеченні інноваційно-інвестиційної діяльності в сільському 

господарстві України було прийняття Верховною Радою України Закону «Про інвестиційну діяльність» 

(1991 рік, № 1560-XII), яким закріплено основні правові, соціально-економічні умови реалізації 

інвестиційної діяльності в Україні, визначено базові положення і порядок проведення інвестиційної 

діяльності, особливості функціонування системи державного регулювання інвестиційної діяльності, 

визначені гарантії  прав для суб’єктів інвестиційної діяльності, їх захист тощо. У свою чергу, Законами 

України «Про захист іноземних інвестицій» (1991 рік, № 1540a-XII) і «Про режим іноземного інвестування» 

(1996 рік, № 93/96-ВР) встановлено нормативно-правовий режим для іноземних інвесторів і відповідні 

гарантії держави у напрямку проведення інвестиційної діяльності на всій території України, специфіки 

державної реєстрації і контролю за процесом інвестування, діяльності вітчизняних суб’єктів 

господарювання з іноземними інвесторами, розгляду протиріч та інше.  

Надалі було прийнято Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів 

господарювання, які створені з використанням майна й коштів вітчизняного походження» (2000 рік, №1457-

III), орієнтованого на комплексний захист конкуренції між відповідними підприємствами, які створені без 

залучення ресурсів або майна (тобто майнові або немайнові права), що має іноземне походження, та 

підприємствам, які створені на основі іноземного капіталу, сприяння забезпечення державного захисту 

національного виробника й конституційних прав та свобод всіх громадян.  

Не менш важливу роль у регулюванні відносин у сфері інноваційної діяльності відіграє Закон 

України «Про інноваційну діяльність» (2002 рік, № 40-ІV), у якому встановлено, що ключовою метою 

державної інноваційної політики є формування оптимальних  соціально-економічних, організаційно-

інституційних й нормативно-правових умов для відтворення, ефективного розвитку та використання 

існуючого науково-технічного потенціалу країни, сприяння впровадженню дієвих екологічних, енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, безпечних умов виробництва і реалізації інноваційної продукції, яка є 

конкурентоспроможною на міжнародному ринку. Проте цей нормативно-правовий акт визначає лише 

загальні засади функціонування системи державного регулювання інноваційних процесів в Україні, заходи 

держави для їх стимулювання і підтримки розвитку економіки України інноваційним шляхом. На жаль, він 

не містить положень щодо механізмів дієвого застосування на практиці інноваційних процесів, які мали б 

здійснюватися через стимулювання та державну підтримку суб’єктів господарювання, у тому числі 

сільського господарства, що реалізують в Україні інноваційні проекти.  

З метою подальшого удосконалення законодавчого врегулювання у зазначеній сфері було прийнято 

й інші нормативно-правові акти. Так, початком реформування відносин в інноваційній сфері є Закон 

України «Про державно-приватне партнерство» (2010 рік, №2404-VI), який розкриває перспективні  

напрями організаційно-інституційних, нормативно-правових засад щодо системної взаємодії наявних 

державних партнерів з приватним сектором у контексті реалізації актуальних форм державно-приватного 
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партнерства, які всебічно сприяють стимулюванню ефективної співпраці між органами державної влади 

різних рівнів та приватними партнерами у напрямку залучення інвестиційних ресурсів та підвищення рівня 

конкурентоспроможності національної країни.  

З прийняттям Закону України «Про підготовку і реалізацію інвестиційних проектів за принципом 

«єдиного вікна» (2010 рік) було спрощено для суб’єктів, які здійснюють інвестиційну діяльність, порядок 

отримання послуг, які пов’язані із підготовкою й реалізацією відповідних інвестиційних проектів, 

ґрунтуючись на принципі «єдиного вікна». Тобто, з прийняттям цього нормативно-правового акту 

інноваційна діяльність може реалізуватись шляхом використання ефективного механізму управління 

інноваційно-інвестиційними процесами у контексті забезпечення досягнення консенсусу інтересів та 

налагодження взаємодії між органами державного управління, громадськістю, суб’єктами господарювання 

та науковими установами за умови сформованої ефективної  інноваційної інфраструктури.  

Значний крок щодо удосконалення правового забезпечення інноваційної політики держави було 

здійснено на етапі прийняттям Закону «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» ( 2011 

рік, № 3715-VI2). Даним законом визначено нормативно-правові, соціально-економічні та організаційно-

інституційні засади щодо формування комплексної системи стратегічних напрямів проведення інноваційної 

діяльності та їх імплементації в Україні підтримуючи інвестиційну активність з метою забезпечення 

функціонування інноваційної моделі розвитку соціально-економічної системи країни за допомогою 

концентрації необхідних ресурсів держави у фінансуванні пріоритетно важливих напрямках науково-

технічного відтворення, підвищення рівня конкурентоспроможності продукції, як на внутрішньому так й 

зовнішньому ринках [1-2]. Зауважимо, що серед стратегічних пріоритетів інноваційної діяльності на 2011-

2021 роки важливе місце займає технологічне оновлення та розвиток саме сільського господарства. Так, у 

діючій Стратегії сталого інноваційного розвитку України на період 2010-2020 роки в умовах глобалізації, 

яка розроблена Комітетом Верховної Ради з питань науки та освіти, Центром досліджень науково-

технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, іншими науковими установами НАН 

України, та центральними й місцевими органами державної влади. Реалізація такої стратегії передбачає 

вплив  інноваційно-інвестиційного процесу на економіку шляхом узгодження інноваційно-інвестиційної 

політики держави з грошово-кредитною, науковою, техніко-технологічною, бюджетно-фінансовою, 

промисловою і зовнішньо-торгівельною політикою.  

Отже, законодавчими актами, які є складовою механізму правового забезпечення державної 

політики сталого інноваційного розвитку агарного сектору, визначені та конкретизовані напрями 

інноваційно-інвестиційних процесів щодо активності та результативності інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання, пріоритети наукового та агропромислового потенціалу в середині країни з урахуванням її 

місця у геополітичній світовій системі. Зауважимо, що особливістю вітчизняного інноваційного 

законодавства є врегулювання відносини в сфері сільського господарства України, окрім вищевказаних 

нормативно-правових актів, також приписами кодексів України (господарського, податкового, валютного, 

фінансового, цивільного, митного) та окремого земельного законодавства, нормативно-правовими актами 

щодо приватизації, цінні папери та фондовий ринок тощо, що сприяють загальній інвестиційній 

привабливості національної економіки Україні та поліпшенню інвестиційного клімату в сільському 

господарстві України, зокрема. Як результат проведених досліджень нами систематизовано нормативно-

правові акти, які певним чином сприяють реалізації сучасної державної інноваційної політики щодо 

розвитку сільського господарства України [3]. 

Необхідно враховувати, що правове забезпечення державної політики сталого інноваційного 

розвитку сільського господарства в Україні здійснюється за допомогою значної кількості підзаконних 

нормативно-правових актів. До міжнародних нормативно-правових актів, які орієнтовані на захист 

іноземних інвесторів та врегулювання інших питань інноваційної сфери, належать багатосторонні 

міжнародні угоди, конвенції. Так, можна назвати Конвенцію про порядок вирішення інноваційно-

інвестиційних суперечностей між державами й іноземними особами (1965 рік), що була ратифікована 

Законом України від 16 березня 2000 р., №1547-III3. Різні міжурядові угоди, укладені урядом, які 

орієнтовані на взаємний захист інвестицій із урядами інших країн, та які містять у собі питання взаємин 

сторін такого договору в галузі інноваційно-інвестиційної діяльності, гарантії експропріації або 

націоналізації інвестицій, теж займають значне місце серед правового забезпечення цієї сфери.  

Що стосується аграрного галузевого законодавства, то існуюча нормативно-правова база повинна 

забезпечувати як закінчення аграрної реформи, так і створення сприятливих умов для надходження до 

сільського господарства інвестицій. Отже, законодавство України, яке врегульовує соціально-економічні 

взаємовідносини, що виникають у процесі реалізації інноваційно-інвестиційної діяльності, включає 

нормативно-правові засади різних галузей, характеризується значною кількістю законодавчих та 

підзаконних актів, що зазвичай, як показує досвід, призводить до їх неузгодженості, та як результат – низька 

ефективність. У свою чергу, значна кількість законодавчих актів, які регулюють інноваційні й інвестиційні 

відносини в українському сільському господарстві, не закріплюють організаційно-правових механізмів 

чіткої взаємодії між органами державної влади й суб’єктами аграрного господарювання щодо впровадження 

інновацій та отримання інвестицій у названий сектор [4-5].  
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Як зазначається у правовій доктрині, забезпечення системної і ефективної правової регламентації 

відносин в інноваційно-інвестиційній сфері потребує вдосконалення правового механізму їх регулювання зі 

встановленням рівня відповідальності, відбиття стану, системи й особливостей суспільних відносин, що 

складаються у зв’язку зі створенням, упровадженням та розповсюдженням інтелектуальних та інноваційних 

продуктів, а також з окресленням спрямування їх розвитку згідно з визначеними державою стратегічними 

цілями. Йдеться про виконання правом регулятивно-динамічної функції, коли розвиток відповідних 

суспільних відносин стимулюється випереджальним розвитком їх законодавчого забезпечення. З 

урахуванням цього можна заключити, що аналізоване законодавство України в інноваційній сфері потребує 

подальшого вдосконалення, адже, зважаючи на розгалуженість наявних нормативно-правових актів в цій 

сфері, вести мову про цілісну і взаємоузгоджену систему законодавства наразі передчасно.  

Взагалі, за останні роки Україні властива затяжна структурна деформація та суттєве відставання від 

показників розвинутих країн за рівнем продуктивності виробничого процесу та життєзабезпечення всього 

населення. Більшість суб’єктів господарювання залишаються й досі технологічно відсталими, значно 

енергоємними, притаманна слабка диверсифікація продуктів й аграрних ринків. За статистичними даними 

Європейського банку реконструкції і розвитку, загальний показник розміру прямих іноземних інвестицій в 

Україні у 2015 році становив 1000 дол. США у розрахунку на душу населення, у той же час Чехії – 7418, 

Болгарії – 6226, Казахстані – 3706, Польщі – 3155, Румунії – 2350 доларів США. Сільське господарство 

інвестується незначною мірою – 6% обсягу всіх інвестицій. Несприятливий інноваційно-інвестиційний 

клімат в країні є одним з базових факторів, які негативно впливають на розміри надходжень інвестицій. За 

результатами оцінки, яка проведена Всесвітнім банком, Україна займає аж 142 позицію щодо загального 

інвестування із 183 країн світу.  

Оптимальним варіантом проведення активної державної політики із стимулювання розвитку вітчизняної 

інноваційної діяльності є її проведення на засадах стійкого розвитку механізму державного інвестування, 

підвищення рівня ефективності й посилення прозорості системи державно-приватного партнерства і стимулювання 

приватних інвесторів до підтримки сільського господарства у контексті реалізації відповідних інноваційно-

інвестиційних проектів. Саме налагоджений механізм державно-приватного партнерства сприяє забезпеченню 

узгодження й врахування взаємних різних інтересів держави та приватного сектору у контексті реалізації спільних 

інвестиційних проектів, цільових програм розвитку галузі тощо [6].  

Тобто реалізація інноваційної моделі розвитку сільського господарства передбачає необхідність 

постійного удосконалення державної інноваційно-інвестиційної політики як складової аграрної політики та 

елемента державного регулювання економіки України. Саме дієве функціонування системи державного 

управління шляхом активізації державної підтримки забезпечення сталого інноваційного розвитку 

аграрного сектора сприятиме підвищенню його інвестиційної привабливості.  

Системність та ефективність державної політики залежить, перш за все, від законодавчої основи для 

її впровадження. На сьогодні в Україні відсутній системоутворюючий нормативно-правовий акт, який би 

визначав засади та пріоритети розвитку аграрної політики та політики сільського розвитку, адже Закон «Про 

основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» фактично перестав діяти. Перші спроби 

розробити документ, який би мав не строковий, а комплексний характер, були здійснені наприкінці 2015 - 

початку 2016 років. Розширеною колегією Міністерства аграрної політики та продовольства України було 

схвалено єдину комплементарну стратегію розвитку сільського господарства і сільських територій на 2015 - 

2020 роки, у якій запропоновано цілі та стратегічні напрямки розвитку агропродовольчого сектора. Разом з 

тим, зазначений документ не має обов'язкової юридичної сили, має строковий характер та не може 

виступати законодавчим підґрунтям для формування довгострокової державної аграрної політики та 

політики сільського розвитку. Він може слугувати лише референтним інструментом для розвитку окремих 

напрямів державної аграрної політик та подальшої розробки нормативно-правової бази. 

Варто зазначити, що у ряді держав ЄС прийняті рамкові закони, які визначають основні засади 

розвитку сільського господарства та пріоритети державної політики сільського розвитку. Більш того, 

Україна взяла на себе зобов'язання у питаннях адаптації вітчизняного законодавства до стандартів ЄС у 

сфері сільського господарства та орієнтації його на інновативність [7]. 

Тому для ефективної реалізації державної політики Україні потрібен базовий рамковий закон, який 

би чітко закріпив засади сучасної державної політики розвитку сільського господарства та сільського 

розвитку з урахуванням пріоритетів, що відповідають не тільки євроінтеграційним зобов'язанням України, а 

також зобов'язанням, взятим нашою державою у рамках ФАО та СОТ. Пропонуємо розробити законопроект 

щодо сталого інноваційного розвитку сільського господарства, який повинен бути орієнтований на 

системність й узгодженість впровадження заходів із реалізації державної політики та забезпечення 

стабільного розвитку сільського господарства, у тому числі, стійкого розвитку села, доступу підприємств до 

різних агропромислових ринків. Основною метою такого законопроекту має бути створення законодавчої 

основи для закріплення основних засад реалізації ефективної державної аграрної політики та державної 

політики сільського розвитку в умовах децентралізації. 

Розробка та прийняття законопроекту щодо сталого інноваційного розвитку сільського 

господарства сприятиме розробці комплексного легітимного підходу до формування та реалізації державної 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052982.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052982.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH72I00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH72I00I.html
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політики сталого інноваційного розвитку сільського господарства України. Реалізація законопроекту 

забезпечить використання нових підходів до формування сприятливих умов щодо проживання у сільській 

місцевості, підтримки аграрних підприємств, які задіяні у аграрному виробництві та 

несільськогосподарському підприємництві на селі, стійке економічне зростання сільського господарства, 

створення доданої вартості агропромислової продукції, становлення сприятливого інвестиційного клімату в 

галузі та активізація експортного потенціалу України, а також утворення самодостатніх територіальних 

громад в умовах децентралізації. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи вищевикладене, треба 

зазначити, що з метою комплексного й результативного реалізації завдань організаційно-інституційного та 

нормативно-правового забезпечення державної політики сталого інноваційного розвитку сільського 

господарства, оптимального використання інвестицій у напрямку підвищення рівня 

конкурентоспроможності національних виробників аграрної продукції та вітчизняної інвестиційної 

привабливості варто здійснити: удосконалення вітчизняної нормативно-правової бази у контексті адаптації 

до вимог міжнародних стандартів; формування сприятливого інвестиційного клімату в сільському 

господарстві; реалізацію державних програм соціально-економічного розвитку села; сформувати сприятливі 

умови для становлення й функціонування  науково-технічної бази аграрного виробництва шляхом 

диверсифікації фінансування інноваційних розробок й комерціалізації їх, реновації, розширення та суттєве 

переоснащення матеріально-технічної бази; підтримка розвитку інноваційної інфраструктури сільського 

господарства; здійснення злагодженої взаємодії системи державного управління аграрним сектором, яка є 

складним механізмом певного впливу на ціноутворення, фінансово-кредитну, податкову систему аграрного 

виробництва; залучення прямих іноземних інвестицій в сільське господарство України. Запропоновано 

розробити проект Закону про інноваційний розвиток сільського господарства України в умовах 

децентралізації. Саме це дозволить забезпечити комплексний підхід до сталого інноваційного розвитку 

аграрного сектора в Україні, сприймати Україну як соціо-еколого-економічно розвинену державу з 

належним правовим забезпечення аграрної політики та сприятливим економічним середовищем для 

ефективної діяльності суб’єктів сільського господарства. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОСЕВНЫЕ 

КАЧЕСТВА ОВСЯНИЦЫ КРАСНОЙ НА ЮГЕ УКРАИНЫ 
 
Проведение внекорневой подкормки в фазу выхода в трубку овсяницы красной сорта Айра регулятором роста 

«Амино Викс» (2 кг/га) в сочетании с карбамідом (5 кг/га) на фоне основного удобрения (N60P45K45) весной в начале 
отрастания семенных посевов способствовало формированию максимального продуктивного стеблестоя (681 шт./м2), массы 
1000 семян (1,20  г), что обусловило формирование семенной продуктивности 480 кг/га, это на 12 кг/га выше в сравнении с 
фоном N60 и на 164 кг/га выше в сравнении с неудобренными делянками. 

Ключевые слова: овсяница красная, удобрения, водорастворимые удобрения,  семенная продуктивность, 
посевные качества. 
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INFLUENCE OF FERTILIZERS ON SEED PRODUCTIVITY AND SOWING 

QUALITY OF RED OATBOARD IN THE SOUTH OF UKRAINE  
 
Red fescue is one of the main components of improving cultivated pastures and hayfields and expanding their areas - it is 

to ensure sufficient production of grass seeds. 
By its biological characteristics, red fescue refers to crops with high potential seed productivity. On the one hand, its 

modern varieties are capable of providing seed yield at the level of 0.5-0.7 t / ha, on the other hand, for red fescue, a significant 
dependence of the level of seed productivity on environmental factors and agrotechnical conditions of cultivation, in particular, the 
density of the agrocenosis, moisture, light and nutrients, depending on the stages of organogenesis 

Foliar top dressing in the phase of emergence of red fescue varieties Aira with a growth regulator "Amino Vix" (2 kg / ha) 
in combination with carbamide (5 kg / ha) against the background of the main fertilizer (N60P45K45) in the spring at the beginning 
of regrowth of seed crops contributed to the formation of the maximum productive stand (681 pcs / m2), 1000 seeds weight (1.20 
g), which led to the formation of seed productivity of 480 kg / ha, this is 12 kg / ha higher in comparison with the background N60 
and 164 kg / ha higher in comparison with unfertilized plots. 

Key words: red fescue, fertilizers, water-soluble fertilizers, seed productivity, sowing qualities. 

 

Введение. Овсяница красная одна из основных компонентов улучшения культурных пастбищ и 

сенокосов и расширения их площадей – это обеспечение достаточного производства семян злаковых трав. 

Овсяница красная по своим биологическим особенностям относится к культурам с высокой 

потенциальной семенной продуктивностью. С одной стороны, современные ее сорта способны обеспечить 

урожайность семян на уровне 0,5–0,7 т/га, с другой – для овсяницы красной характерна значительная 

зависимость уровня семенной продуктивности от экологических факторов и агротехнических условий 

выращивания, в частности плотности агроценоза, обеспеченности влагой, светом и питательными 

веществами в зависимости от этапов органогенеза [1–3].  

При формировании семян около 15–25 % хоть и являются физиологически полноценными, однако по своим 

биометрическим параметрам (размеру семян, объему зародыша, массе 1000 семян) не являются кондиционными. Такие 

семена имеют низкую энергию и силу роста, поэтому более чувствительны к условиям произрастания.  

Внесение в почву фосфорных удобрений вызывает недостаток цинка для растений, а применение 

калийных удобрений - магния [4-8]. На доступность хроелементив для растений влияет также реакция 

почвенного раствора. Так, И. Анспок установил, что эффективность молибдена возрастает с ростом 

кислотности, а эффективность меди - с уменьшением кислотности 

Эффективность действия азота в значительной степени зависит от наличия в почве других 

элементов питания. Исследованиями F.L. Fishera и других [9-11] установлено, что она зависела от 

содержания фосфора в почве, а в опытах W. Holmes [12] - от содержания калия, а также фосфора и калия 

вместе взятых. Регулярное внесение высоких доз азотных удобрений не повышало урожайность, если 

одновременно не вносили фосфор и калий. Применение микроэлементов наряду с другими 

агротехническими приемами дополнительным резервом повышения урожайности и качества: 

сельскохозяйственной продукции [15,16]. 

Потребность в проведении внекорневой подкормки в течение вегетации растений, в частности в 

фазу выхода в трубку, возникла из-за нехватки отдельных элементов питания при формировании в 

травостое генеративных побегов, особенно корневищных трав, в частности овсяницы красной. Подкормка 

способствует лучшему формированию плодоэлементов и не допускает загущения и полегания посевов, 

которые наблюдаются, как правило, при внесении высоких доз азотных удобрений, особенно в годы с 

избыточным влагообеспечением [4]. 
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Цель работы: В статье приведены экспериментальные данные научного поиска, направленного на 

повышение семенной продуктивности овсяницы  красной  путем оптимизации условий ее питания  в 

критические фазы роста и развития в условиях юга Степи Украины. Установлено, что проведение 

внекорневой подкормки в фазе выхода в трубку овсяницы красной сорта Айра регулятором роста  «Амино 

Викс» (2 кг/га) в сочетании с карбамидом (5 кг/га) на фоне основного удобрения (N60P45K45) весной в начале 

отрастания семенных посевов способствовало формированию максимального продуктивного стеблестоя 

(661 шт./м2), массы 1000 семян (1,20 г).  

Это обусловило формирование семенной продуктивности 480 кг/га, что на 12 кг/га выше в 

сравнении с фоном N60 и на 164 кг/га выше в сравнении с не удобренными делянками. 

Материал и методы. Опыты проводились в 2014–2018 гг. на опытного поля  ДВНЗ «Херсонского 

государственого аграрного университета» – темно-каштановые среднесуглинковые среднесолонцеватые с 

содержанием гумуса в пахотном горизонте на уровне 2,34-2,60%.Содержание подвижных форм элементов 

минерального питания: азота – 17-20 мг/кг почвы; фосфора – 49-65; калия – 280-360 мг/кг почвы, рН – 6,9-

7,2. Залегания грунтовых вод на глубине 7,5-13 м. Регионы южной и сухой Степи с увлажнением 

принадлежат к помирносухой и очень сухой категории.  

Помимо этого, вероятность сухих лет среднемноголетнего цикла составляет 30-35%, а 45-55% – еще 

более сухих и только 10-15% с повышенным увлажнением. В связи с этим агропотенциалы  

сельськохозяйственных культур в этой 78 зоне относительно низкие. [12–15]. 

Посев весенний, сплошной, под покров ярового ячменя с нормой высева 3,0 млн всхожих семян. 

Повторность опыта трехкратная, площадь учетного участка – 30 м2. Внесение минеральных удобрений 

проводили осенью под основную обработку почвы согласно схеме исследований.  

Внесение минеральных удобрений проводили осенью под основную обработку почвы согласно 

схеме исследований. Микроудобрение «Брексил Микс» (2 кг/га) вносили в фазу выхода в трубку овсяницы 

красной  (по схеме исследований). «Брексил Микс» содержит: Cu – 0,8 %, В – 1,2 %, Fe – 0,6 %,  Mg –  3,6 %,  

Mn – 0,7 %, Zn – 5 %. 

В опыте использовали также водорастворимое удобрение «Плантафол», в состав которого входят: 

N – 5,0 %; P2O5 – 15,0 %; K2O – 45,0 %; B – 0,02 %;  Fe – 0,01 %; Mn – 0,05 %; Zn – 0,05 %; Cu – 0,05 %, при 

этом Cu,  Fe,  Mn,  Zn –  хелаты в форме ЭДТА (этилендиаминтетрауксусной кислоты). 

За 1–2 дня до сбора урожая отбирали пробные снопы для исследования структуры семенного 

травостоя и биологического урожая семян. Учет урожая проводили со всех повторений опыта с 

последующей доочисткой семян и пересчетом на стандартную влажность 15 % [13, 17]. 

Следует отметить, что в 2016 году температура воздуха превысила среднемесячный показатель на 4,0, а в 

2015 году - на 2,9ºС. В апреле показатели температуры воздуха были почти в пределах многолетних показателей. 

Превышение показателя на 45 2,6ºС было отмечено в 2016 году и на 1,5ºС - в 2017 году. В 2015 году в отличие от 

предыдущих данных температура воздуха была меньше на 0,7ºС от среднемноголетних показателей.  

В мае и июне термический показатель дал похожие показатели. Так, в 2015 году этот показатель за 

обоих месяцев был одинаковый и составлял 1,0ºС. В мае 2016 температура воздуха почти равнялась 

многолетним показателям и составляла 16,2ºС, а в июне превышала на 2,2ºС. 

Июль и август характеризовались более значительным превышением температурного режима от 

многолетних показателей. В 2014 году температура воздуха в июле и августе была выше на 3,2ºС за 

многолетние показатели. В 2015 году по сравнению с 2017 годом температура воздуха была несколько 

меньше, но выше многолетних данных, климатический показатель на 1,5 и 2,9ºС, соответственно. В июле 

2016 температура воздуха составляла 24,4ºС, что выше многолетнего показателя на 2,5ºС, а в августе - 

24,7ºС - на 3,4ºС, соответственно. 

Максимальное количество осадков в марте выпала в 2015 году - 53,8 мм, что превысило 

многолетние показатели на 27,8 мм. В отличие от предыдущих лет в 2016 году в марте количество осадков 

было меньше на 6,9 мм, что составляло 19,1 мм. В апреле и мая 2018 года осадков было меньше 

многолетних показателей на 3,5 и 3,8 мм, а выпавшие были в виде ливней в пределах одной декады. В 

другие годы (2015 и 2016) ситуация с осадками была противоположной от 2018 года. В апреля 2015 года 

году выпало больше на 32,5 мм осадков, а в мае - 44,9 мм по сравнению с многолетними показателями. 

Аналогичная ситуация была и в 2016 году - превышение от нормативных показателей составило 

23,8 и 29,7 мм соответственно. Июнь 2014 отличался от других исследуемых лет (2015 и 2016) большим 

количеством осадков, которые составили на конец месяца 64,4 мм (143,1% нормы). В этот период и в другие 

годы отмечалась нехватка осадков: в 2015 году - на 6,7, а в 2016 году - 2,0 мм. Наиболее засушливым в 2018 

году был июль за который пришлось лишь 19,4 мм, что меньше многолетних на 29,6 мм. В 2015 году 

количество осадков превышала многолетние показатели на 113,5% и составила 104,6 мм. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что внесенные минеральные  

удобрения влияли на рост и развитие растений овсяницы красной сорта Айра. Так, средняя высота 

генеративных побегов в вариантах без основного удобрения колебалась от 72 до 86 см, а при внесении N60 

увеличивалась на 4–6 см. При внесении полного минерального удобрения (N60P45K45) средняя высота 

побегов была больше на 9–11 см по сравнению с вариантами без основного удобрения.  
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Проведение внекорневой подкормки в фазу выхода в трубку карбамидом (5 кг/га), «Плантафолом» 

(2 кг/га) и регулятором роста «Амино Викс» (2 кг/га) на фоне основного удобрения (N60) способствовало 

увеличению высоты побегов соответственно на 4; 3; 4 см по сравнению с аналогичными вариантами без 

основного удобрения. При внесении полного минерального удобрения (N60P45K45) в сочетании с 

внекорневой подкормкой вышеуказанными препаратами средняя высота побегов дополнительно возрастала 

еще на 5–8 см по сравнению с внесением одних азотных удобрений N60.  

Однако  наибольшая высота растений  (85 см) отмечена на участках, где на фоне минеральных 

удобрений (N60P45K45) проводили внекорневые подкормки «Плантафолом» (2 кг/га) в соединении с 

«Брексил Миксом» (2 кг/га) в фазу выхода в трубку. 

Вместе с тем факторы, которые изучались, повлияли на количество генеративных и вегетативных 

побегов. Наименьшим оно было в варианте без удобрений (соответственно 374 и 600 шт./м2). Наиболее 

существенно количество побегов росло на фоне основного удобрения. Внекорневые подкормки карбамидом 

(5 кг/га), «Плантафолом» (2 кг/га) и регулятором роста «Амино Викс» (0,5 кг/га) способствовали 

максимальному росту числа генеративных побегов: при внесении их на фоне N60 и N60P45K45 этот 

показатель составлял соответственно 518–576 и 5800–632 шт./м2.  

При этом количество вегетативных побегов повышалось соответственно на 22–67 и 23–132 шт./м2. 

Наибольшее количество генеративных (651 шт./м2) и вегетативных побегов (864 шт./м2) отмечено при 

применении композиции из карбамида (5 кг/га) и «Брексил Микс» (2 кг/га) на фоне минеральных удобрений 

N60P45K45. При подкормке этой же композицией  на фоне N60 и на участках без удобрения количество 

генеративных пагонов было меньше соответственно на 3,5 и 24 %, а вегетативных – на 6,4 и 23,3 %.  

В  наших исследованиях  было отмечено   увеличение  массы  1000  семян  на 0,03–0,07 г от 

внесения N60  и на 0,07–0,14 г от  удобрения N60P45K45  при 0,91 г  на контроле. Наибольшей масса 1000 

зерновок (1,19 г) была при проведении внекорневой подкормки из «Плантафола» (2 кг/га) и регулятором 

роста «Амино Викс» (2 кг/га) на фоне основного удобрения N60P45K45. 

Семенная продуктивность овсяницы красной сорта Айра на участках без удобрений в среднем за 

2015–2018 гг. составила 128 кг/га. Проведение внекорневой подкормки карбамидом (5 кг/га), 

«Плантафолом» (2 кг/га), регулятором роста «Амино Викс» (2 кг/га) и их композициями в сравнении с 

минеральными удобрениями увеличивало урожайность семян в зависимости от варианта на 30–137 кг. На 

фоне удобрения N60 прирост урожая составил 185–304 кг/га. При внесении полного минерального удобрения 

(N60P45K45) урожайность возрастала на 217–307 кг/га по сравнению с участками без удобрений (таблица 1). 

 

Таблица 1  
Влияние удобрений на семенную продуктивность и посевные качества овсяницы красной сорта Айра 

№ Основное 

удобрение 

(Фактор А) 

Внекорневая підкормка в фазу 

выхода в трубку 

Среднее 2014-2018 гг. 

Урожайность 

семян, кг/га 

Интен-сивность 

роста, % 
Всхожесть, % 

1 

Без удобрений 

Без подкормки 150 42 71 

2 Карбамид – 5 180 46 71 

3 Плантафол – 2 224 49 70 

4 Амино – Викс – 0,5 252 54 71 

5 Карбамид – 5 + Амино – Викс – 0,5 316 58 71 

6 Плантафол – 2 + Амино – Викс – 0,5 297 63 73 

7 

P45K45 

Без подкормки 345 46 72 

8 Карбамид – 5 389 49 71 

9 Плантафол – 2 405 50 73 

10 Амино – Викс – 0,5 443 62 74 

11 Карбамид – 5 + Амино – Викс – 0,5 468 65 76 

12 Плантафол – 2 + Амино – Викс – 0,5 474 73 76 

13 

N30P45K45 

Без подкормки 387 59 74 

14 Карбамид – 5 411 65 75 

15 Плантафол – 2 424 68 76 

16 Амино – Викс – 0,5 459 71 77 

17 Карбамид – 5 + Амино – Викс – 0,5 480 73 78 

18 Плантафол – 2 + Амино – Викс – 0,5 477 75 77 

19 

N60P45K45 

Без подкормки 387 68 77 

20 Карбамид – 5 411 71 78 

21 Плантафол – 2 424 73 79 

22 Амино – Викс – 0,5 459 75 81 

23 Карбамид – 5 + Амино – Викс – 0,5 480 79 82 

24 Плантафол – 2 + Амино – Викс – 0,5 477 81 84 

НСР 05, кг/га: 2014 г.: А – 12,6; В – 17,9; АВ – 12,7; 2015 г.: А – 12,9; В – 18,1; АВ – 14,2. 

 
При этом эффективность внекорневой подкормки уменьшалась с ростом фона основного 

удобрения. При применении на хелатной основе водорастворимых удобрений растения через листья 

получают питательные вещества, которые способны вызвать значительные изменения в росте и развитии, 
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включаясь в обмен веществ, повышают уровень жизнедеятельности, экономят для растений воду. В 

результате благоприятно проходит процесс цветения и формирования завязи, сдерживается перерастание 

растений, улучшаются посевные качества семян. 

Погодные условия 2014, 2016  г. были неблагоприятными для формирования урожая семян из-за 

высоких температур и отсутствия осадков в течение вегетации и формирования урожая семян овсяницы 

красной. Разница по сравнению с 2015 и 2018г.г. составила 42–131 кг/га (параметр был меньше на 37–47 %). 

При этом внекорневые подкормки регулятором роста «Амино Викс» (2 кг/га), карбамидом или 

«Плантафолом» снижали негативное воздействие не благоприятных условий на формирование 

плодоэлементов овсяницы красной. 

Лабораторные исследования посевных качеств семян показали, что сила роста и всхожесть семян 

зависели от варианта удобрения. Больше всего эта зависимость проявляется в интенсивности роста, так как 

этот показатель более объективный и на него влияет в большей степени не количество проросших семян, а 

его качественные показатели, такие как величина развития проростка и корневой системы. Номинальной 

сила роста была в вариантах без внесения минеральных удобрений (39–63 %), наибольшей – при внесении 

полного минерального удобрения  N60P45K45 (68–80 %).  

Во всех вариантах опыта были получены кондиционные семена, однако показатель всхожести был 

разный – от 70 % на контроле до 84 % в вариантах, в которых на фоне основного удобрения N60P45K45 

проводилась внекорневая подкормка карбамидом (5 кг/га) или «Плантафолом» (2 кг/га) в сочетании с 

регулятором роста «Амино Викс» (0,5 кг/га). 

Выводы. Проведение внекорневой подкормки в фазу выхода в трубку овсяницы красной сорта Айра 

регулятором роста «Амино Викс» (2 кг/га) в сочетании с карбамідом (5 кг/га) на фоне основного удобрения 

(N60P45K45) весной в начале отрастания семенных посевов способствовало формированию максимального 

продуктивного стеблестоя (681 шт./м2), массы 1000 семян (1,20  г),  что  обусловило  формирование  

семенной  продуктивности  480 кг/га, это на 12 кг/га выше в сравнении с фоном N60 и на 164 кг/га выше в 

сравнении с неудобренными делянками. 
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БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР: СОЦІОГУМАНІТАРНІ 

КОНТЕКСТИ 
 

У статті досліджено аналітичні інструменти оцінки економічної безпеки системи підприємницьких структур в 
сучасних умовах. Обґрунтовано основні показники оцінки соціальної безпеки підприємств. Як результат наукових 
досліджень, ідентифіковано три напрямки формування системи економічної безпеки підприємств в контексті 
соціогуманітарної компоненти. 
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FORMATION OF ANALYTICAL INSTRUMENTS FOR EVALUATION OF 

ECONOMIC SECURITY OF THE SYSTEM OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES: 

SOCIO-HUMANITARIAN CONTEXTS 
 

The article investigates analytical tools for assessing the economic security of system at business structures in modern 
conditions. The main indicators of social security assessment at enterprises are substantiated. As a result of scientific research, 
three directions of formation the system at economic security of enterprises in the context of the socio-humanitarian component 
have been identified. 

Modern scientific research points to fact that the formation of analytical tools for assessing the economic security of 
enterprises in the context of the socio-humanitarian component is a set of different ways targeted influence of management entities 
on their activities, on which depends the result . 

The article substantiates the main indicators of social security assessment of enterprises, in particular their shortcomings 
and prospects for application. It is established that the integrated planning system of criteria for assessing the level of socio-
humanitarian development of employees the system of business structures should include not only quantitative but also qualitative 
indicators, grouped according to certain criteria based on the calculation of integrated assessment. 

It is investigated that the system of indicators analytical studies of economic security at enterprises of socio-humanitarian 
component should be based on the principles of dual approach and defined as an ordered set of values (indicators and indicators) 
demonstrating the state of economic security and dynamics of security management. 

It is substantiated that the necessary condition is compliance with certain principles of forming a system of indicators as 
part of analytical tools in the context of socio-humanitarian component of economic security at enterprises in particular: tree 
structure the system of indicators, its awareness, acceptable multicollinearity, verification, optimal ratio of absolute and relative 
indicators and dynamic indicators, one-vector orientation, objectivity, taking into account external factors. 

It is noted that as a practical mechanism there are analytical tools and indicators of socio-humanitarian development, 
evaluation are auxiliary - which transform the quantitative values of analytical indicators into a descriptive scale for determining the 
level of economic security at enterprises, accounting play a service role as a source of accounting data. 

It is established that formation the system of economic security at enterprises is carried out on the basis of three areas: 
substantiation of indicators economic security of enterprises required by the management system of socio-humanitarian factors for 
diagnosis and monitoring of socio-humanitarian development; determination of necessary accounting data and the formation of 
appropriate accounting tools in the accounting system of the enterprise; substantiation the scale of values indicators at economic 
security of enterprises corresponding to different levels. 

Key words: system of business structures, assessment of economic security, socio-humanitarian component, social 
security, analytical tools. 

 

Однією з важливих умов ефективного функціонування і розвитку підприємства є аналіз та 

забезпечення його економічної безпеки. Вона забезпечується певним станом наявних ресурсів підприємства, 

за якого гарантуються найбільш ефективне їх використання та запобігання негативному впливу зовнішніх і 

внутрішніх загроз (дестабілізуючих факторів). Саме тому для забезпечення та підтримки надійного стану 

економічної безпеки необхідно постійно аналізувати економічний стан, проводити обґрунтоване наукове 

дослідження фінансових відносин і руху наявних ресурсів у процесі фінансово-господарської діяльності 

кожного підприємства, тобто проводити діагностику економічного стану суб’єктів господарювання з метою 

зміцнення соціальної складової. 

Вагомий внесок у дослідження наукової проблематики забезпечення економічної безпеки системи 

підприємницьких структур в контексті соціогуманірної компоненти досліджують такі вітчизняні науковці як 
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А. Баланда, О. Вівчар, В. Захарченко, М. Єрмошенко, Е. Лібанова, Є. Лисицина, Г. Пастернак-Таранушенко, 

С. Пирожкова, М. Флейчук, У. Щурко, зарубіжні дослідники Д. Бекер, Ч. Волен, C. Гантінґтон, 

Л. Гончаренко, М. Грондона, І. Ерліх, Р. Інґлгарт, Л. Коженьовскі, Р. Латов, Г. Моргентан, Е. Олейников, 

М. Портер, Дж. Райда, Дж. Свіні, Л. Філліпс, М. Флейчук та ін.  

Метою роботи є дослідження аналітичних інструментів оцінки економічної безпеки системи 

підприємницьких структур в контексті соціогуманітарної компоненти. 

На основі проведених досліджень встановлено, що під системою показників, що характеризує 

певний економічний суб’єкт або явище, розуміють: а) сукупність взаємопов’язаних величин, що 

всесторонньо віддзеркалюють стан або розвиток даного суб’єкта або явища; б) упорядковану сукупність 

показників, у якій кожний показник дає кількісну або якісну характеристику певної сторони господарської 

діяльності підприємницьких структур, має властивості зведення й подільності, пов’язаний з іншими 

показниками, але не дублює їх [3]. 

Важливо відзначити науковців, що не розглядають сутності соціальної безпеки підприємства на 

рівні суб’єкта господарювання, але при цьому пропонують параметри, що її характеризують. Так автори 

наголошують, що для дослідження соціальної безпеки важливе значення мають такі показники: розмір 

мінімальної заробітної плати; середня заробітна плата; чисельність працівників, заробітна плата яких нижча 

від прожиткового мінімуму; заборгованість пo заробітній платі; частка заробітної плати в ціні; витрати сім’ї 

працівника на харчування; темпи скорочення персоналу; тривалість робочого тижня тощо. 

І. В. Жиглей підкреслює, що для підтримки рівня соціальної безпеки підприємства доцільно 

визначати показники, що можуть бути одержані з системи бухгалтерського обліку, а саме: співвідношення 

мінімальної (встановленої державою) і середньої заробітної плати, що є на підприємстві, та динаміка їх 

зростання (позитивною є тенденція до зменшення); співвідношення найвищої та найнижчої заробітної плати 

на підприємстві (позитивною є тенденція до зменшення); відсоток витрат на соціальну сферу (за 

напрямками) відносно фонду оплати праці та відносно чистого прибутку підприємства (позитивною є 

тенденція до збільшення); відсоток витрат на соціальні програми, спрямовані на допомогу місцевому 

населенню відносно чистого прибутку підприємства (позитивною є тенденція до збільшення). 

Також автор наголошує, що особливу групу показників повинна складати група, що фіксує зміни 

соціальної структури та якості підприємства, яка б містила ціннісні орієнтації, мотивацію, рівень 

професіоналізму, відповідальності, дисциплінованості, освіти, удосконалення знань та навиків, підвищення 

продуктивності праці на підприємстві, рівня освоєння нових технологій та режимів роботи, економічні 

показники соціальної конфліктності, за якими можна буде визначити адаптацію суб’єктів господарювання 

до нових умов та вжити заходи для підвищення рівня соціальної безпеки [1]. 

Стосовно показників та параметрів оцінки соціогуманітарної компоненти економічної безпеки 

підприємств доцільно зазначити, що їх сутність значно обмежена і охоплює, як правило, лише кількісні 

характеристики діяльності підприємства. 

Дотримуючись логіки наукового дослідження, нами окреслено основні характеристики цієї 

категорії, а сааме: здатність підприємства протистояти несприятливим зовнішнім і внутрішнім впливам 

забезпечення працівникам належного рівня доходів та прийнятних умов праці і відпочинку; систему 

взаємовигідних партнерських відносин між персоналом та керівництвом підприємства; стан захищеності 

працівників підприємства, будь-якого класу та інших соціальних верств і груп від загроз. 

Нами сформовані основі показники соціогуманітарної компоненти економічної безпеки 

підприємницьких структур та представлені у табл. 1. 

Таким чином, на підставі ретельного аналізу існуючої статистичної бази й особливостей 

соціогуманітарних процесів, що виникли в Україні протягом останніх років економічних реформ, вивчення 

досвіду, встановлено, що цілісна планова система критеріїв оцінки рівня соціогуманітарного розвитку 

трудових колективів повинна включати не тільки кількісні, але і якісні показники, згруповані за певними 

ознаками. В системі планування найбільш повно і комплексно система таких показників може бути 

згрупована за наступними критеріями: 

1. Досягнутий рівень реальних доходів і майнової забезпеченості працівників підприємства 

(організації, установи), що включає: середній рівень заробітної плати, номінальні й середні реальні доходи 

працівників підприємства в цілому, окремих соціальних груп або індивідуумів; обсяг нагромаджень у 

розпорядженні працівників; питома вага грошових витрат у сукупних витратах; питома вага 

незареєстрованих доходів у сукупних витратах, питома вага мінімального споживчого кошика в середніх 

сукупних витратах працівників підприємства; частка витрат на харчування в сукупних витратах. 

2. Рівень соціальної захищеності членів трудового колективу характеризує надійність системи 

соціального страхування і рівень гарантованого соціального забезпечення працюючих. Вирішення цих 

проблем з розвитком ринкових відносин усе більшою мірою покладається на підприємства, організації й 

установи.  

3. Рівень споживання матеріальних благ, культурних і побутових послуг працівниками 

підприємства характеризує: рівень забезпеченості задоволення потреб у предметах взуття й одягу, обсяги 

споживання найбільш важливих предметів культурно-побутового призначення, гігієни, санітарії, косметики 
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і товарів довгострокового використання; рівень побутового обслуговування підприємством своїх 

працівників; стан забезпеченості працівників послугами торгівлі і громадського харчування; рівень 

транспортного обслуговування і зв’язку; обсяги споживання найбільш життєво важливих продовольчих 

товарів, індекс збалансованості харчування. 

 

Таблиця 1 

Перелік основних показників оцінки соціальної безпеки підприємств 
Діючі показники Недоліки діючих 

показників 

Перспективи 

використання 

розмір мінімальної заробітної плати; середня 
заробітна плата; чисельність працівників, 

заробітна плата яких нижча від прожиткового 

мінімуму; заборгованість із заробітної плати 
частка заробітної плати в ціні; витрати сім’ї 

працівника на харчування; темпи скорочення 

персоналу; тривалість робочого тижня тощо; 

– нестача показників, що представляють 
оцінку якісних характеристик рівня 

соціальної безпеки;  

– відсутність показників, що 
характеризують продуктивність 

діяльності підприємства у контексті 

соціальної безпеки;  

розмір мінімальної заробітної 
плати; 

середня заробітна плата; 

чисельність працівників; 
заборгованість із заробітної плати 

(оцінка інтенсивності динаміки 

кількісних характеристик);  

– співвідношення мінімальної (встановленої 
державою) і середньої заробітної плати, що є на 

підприємстві, та динаміка їх зростання 

(позитивною є тенденція до зменшення);  
– співвідношення найвищої та найнижчої 

заробітної плати на підприємстві (позитивною є 

тенденція до зменшення);  
– відсоток витрат на соціальну сферу (за 

напрямками) відносно фонду оплати праці та 
відносно чистого прибутку підприємства 

(позитивною є тенденція до збільшення);  

– відсоток витрат на соціальні програми, 
спрямовані на допомогу місцевому населенню, 

відносно чистого прибутку підприємства 

(позитивною є тенденція до збільшення);  

– відсутність взаємозв’язку та 
взаємозалежності стану соціальної 

безпеки з показниками, що 

відображають результативність 
діяльності підприємства;  

– відсутність показників, що 

характеризують результативність 
діяльності підприємства та результати 

діяльності його працюючих;  
 

співвідношення мінімальної 
(встановленої державою) і 

середньої заробітної плати, що є на 

підприємстві, та динаміка їх 
зростання (позитивною є тенденція 

до зменшення);  

співвідношення найвищої та 
найнижчої заробітної плати на 

підприємстві (позитивною є 
тенденція до зменшення). 

зміни соціальної структури та якості 
підприємства, яка б включала ціннісні орієнтації, 

мотивацію, рівень професіоналізму, 

відповідальності, дисциплінованості, освіти, 
удосконалення знань та навиків, підвищення 

продуктивності праці на підприємстві, рівня 

освоєння нових технологій та режимів роботи, 
економічні показники соціальної конфліктності, 

за якими можна буде визначити адаптацію 

суб’єктів господарювання до нових умов та 
вжити заходів для підвищення рівня соціальної 

безпеки. 

– нерозробленість системи показників, 
що характеризують стан соціальної 

безпеки за означеними напрямами;  

– відсутність якісних характеристик 
соціальної безпеки через їх зв’язок з 

результатами діяльності підприємства;  

– не визначено зв’язок рівня соціальної 
безпеки з проміжними та кінцевими 

результатами діяльності  

суб’єкта господарювання. 

 

 

4. Житлові умови членів трудового колективу: забезпеченість житловою площею, якість житла і 

комунальних послуг, що надаються підприємством; питома вага працівників, що не мають власного житла; 

виконання плану з будівництва нового житла; наявність і будівництво об’єктів соцкультпобуту, дитячих 

ясел і садків, профілакторіїв, санаторіїв, будинків відпочинку; облаштованість населених пунктів, 

устаткування житлового фонду комунальними вигодами (водопровід, опалення, каналізація, газ) і т. д. 

Українські сім’ї продовжують жити в набагато меншому за площею і менш комфортному житлі, ніж 

населення розвинутих країн. Кожна сьома родина (або 13% населення) немає окремої квартири і живе в 

гуртожитку або тимчасово винаймає квартиру. В Україні нараховується 116 тис. комунальних квартир, у 

яких живе по 2-3 сім’ї, не пов’язані родинними відносинами. 

5. Умови праці: рівень зайнятості, тривалість робочого тижня, робочого дня і часу відпочинку, 

характеристика рівня продуктивності й інтенсивності праці, забезпеченість працівників санітарно-

побутовими приміщеннями, рівень санітарно-гігієнічних умов праці, рівень частоти травматизму в 

розрахунку на 100 працюючих, стан охорони праці і рівень дотримання правил техніки безпеки, стан 

загальної культури виробництва і його технічне оснащення (питома вага засобів механізації й автоматизації 

робочих процесів, питома вага ручної праці). 

6. Ступінь задоволення потреб працівників підприємства у сферах фізичного, духовного й 

соціального розвитку. У цей блок включені: умови і якісний рівень медичного обслуговування працівників 

підприємства, рівень забезпеченості потреб працівників у сфері фізичної культури і спорту, відсоток 

працівників, що поліпшили своє здоров’я в санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, за 

туристичними путівками і т. д.; відсоток працівників, що навчаються у вищих, середніх спеціальних 

навчальних закладах, у системі підготовки робочих кадрів на підприємстві; чисельність і відсоток 

працівників, що підвищують свою кваліфікацію; відсоток працівників, зайнятих некваліфікованою працею; 

загальний рівень освіти працівників; рівень суспільно-політичної активності працівників підприємства, 

наявність і характер функціонального використання культосвітніх і інших естетичних установ підприємства. 
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7. Стан здоров’я і тривалість життя працівників підприємства (організації, установи). До 

характеристик цієї групи належать: відсоток працівників, що мають професійні захворювання; відсоток 

загальної захворюваності працівників; величина коефіцієнта умовного здоров’я; питома вага працівників, 

що вважають стан свого здоров’я незадовільним; тривалість активного трудового довголіття, час виходу на 

пенсію і т. д. 

8. Рівень суспільно-правових гарантій, що мають працівники підприємства. Показники цієї групи 

характеризують: рівень правової захищеності окремих верств населення, систему нормативного 

забезпечення прав і свобод працівника підприємства, реальну дієвість системи правових гарантій на 

підприємстві. 

Доречно наголосити, що дослідження та підтримка рівня соціальної безпеки повинна здійснюватись 

з метою забезпечення стійкої діяльності підприємства, мінімізації втрат і збереження контролю над його 

власністю, а також для забезпечення задоволення матеріальних і нематеріальних потреб працівників та 

реалізації інтересів підприємства [4]. 

Систему показників аналітичних досліджень економічної безпеки підприємств соціогуманітарної 

компоненти на засадах дуального підходу можна визначити як упорядковану сукупність величин 

(показників та індикаторів), що всесторонньо віддзеркалюють стан економічної безпеки підприємств та 

динаміку результатів безпекоорієнтованого управління, мають властивості зведення та розподілу, пов’язані 

з іншими показниками, але не дублюють їх. Узагальнення рекомендацій фахівців дозволяє уточнити зміст 

вимог до формування системи показників стосовно аналітичних досліджень економічної безпеки 

підприємств соціогуманітарної компоненти: 

 система повинна містити: а) групи окремих (частинних) факторних  показників та відповідні 

узагальнюючі результатні показники, залежні від частинних; б) необхідно-достатню кількість показників 

для оцінки окремих складових та ознак економічної безпеки підприємств, результатів безпекоорієнтованого 

управління соціогуманітрними чинниками; в) показники, значимі для дослідження економічної безпеки 

підприємств соціогуманітарної компоненти, стосовно яких є чітко визначений алгоритм розрахунку та його 

інформаційне забезпечення; 

 система повинна мати ознаки загальнотеоретичної інтерпретації,  взаємозв’язку і 

цілеспрямованості як окремих показників, їх груп, так і системи в цілому, та інтегрованості, що дозволяє 

застосовувати її при програмно-цільовому управлінні соціогуманітарними чинниками, економічною 

безпекою підприємств; 

 система повинна передбачати можливості порівняння показників у  просторі та часі, 

прогнозування спрямованості їх динаміки, та враховувати особливості виду економічної діяльності та 

галузевої приналежності підприємств [2]. 

На основі формування аналітичних інструментів дослідження соціогуманітарної компоненти 

економічної безпеки підприємств, з практичної точки зору застосовують, як кількісні, так і якісні підходи та 

метод. Метод вирівнювання для інтегральної оцінки економічної безпеки підприємства використано за 

правилом: чим ближче значення інтегральної оцінки до нуля, тим вищим є фінансовий потенціал 

підприємства. Розраховане значення інтегрального показника економічної безпеки підприємства дає змогу 

визначити місце порівнюваного підприємства в сукупності підприємств певної галузі [6]. За допомогою 

методу вирівнювання даних визначають рівень відхилення показників окремого підприємства від 

еталонного, у якого значення інтегрального показника економічної безпеки наближається до нуля. Нами 

розроблено алгоритм виконання інтегрального рівневого оцінювання рівня економічної безпеки 

підприємства (рис. 1). 

 

Етап 1 
Формування матриці фінансових показників для оцінювання рівня 

економічної безпеки підприємства 

Етап 2 

 

Етап 3 

 

Етап 4 

 

Етап 5 

 

Етап 6 

 

Узагальнююча кількісна характеристика ознаки в статистичній сукупності 

Визначення основних показників варіації 

Нормування елементів матриці фінансових показників 

Розрахунок інтегрального показника рівня економічної безпеки підприємства 

Корегування бюджетних показників на інтегральний показник рівня 

економічної безпеки підприємства 
 

Рис. 1. Алгоритм інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки підприємницьких структур 

[авторська розробка] 
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Математичний опис проведених досліджень виконують на основі методів варіаційної статистики з 

поєднанням зі стандартними значеннями вхідних показників, що використовують для оцінювання 

економічної безпеки підприємства. Це дає змогу встановити зв’язок економічної безпеки з результатами 

фінансово-господарської діяльності підприємства в контексті соціогуманітарної компоненти. 

Виконання означених умов передбачає виконання певних принципів до формування системи 

показників у складі аналітичних інструментів в контексті соціогуманітарної компоненти економічної 

безпеки підприємств. Так, до традиційних принципів формування системи показників у працях фахівців 

віднесено принципи: деревовидної структури системи показників, її обізнаності, допустимої 

мультиколінеарності, верифікованості, оптимального співвідношення абсолютних та відносних показників. 

Стосовно системи показників аналітичних досліджень у системі управління соціогуманітарної компоненти 

економічної безпеки підприємств на засадах дуального та двовекторного підходів означені принципи слід 

доповнити такими: суттєвості, поєднання статичних та динамічних показників, одновекторної 

спрямованості, об’єктивності, врахування чинників зовнішнього впливу [5]. 

Висновок. Резюмуючи вище описане, слід відзначити, що основними аналітичними інструментами 

оцінювання економічної безпеки підприємств як складової його потенціалу та як ознаки його 

результативності є: шкали значень аналітичних показників (інтегральних і часткових; статичних і 

динамічних), що дозволяють оцінити рівень економічної безпеки підприємств. Визначальними є саме 

аналітичні інструменти та показники-індикатори соціогуманітарного розвитку, оцінювальні ж є 

допоміжними – що трансформують кількісні значення аналітичних показників у дескриптивну шкалу 

визначення рівня економічної безпеки підприємств, облікові грають обслуговуючу роль як джерела 

облікових даних, а не навпаки, як доволі часто розглядається в працях з питань обліково-аналітичного 

забезпечення управління. Відповідно, формування системи економічної безпеки підприємств здійснюється 

послідовно у два етапи, які інтегрують три напрямки: 1) обґрунтування індикаторів економічної безпеки 

підприємств, необхідних системі управління соціогуманітарними чинниками для діагностики та 

моніторингу соціогуманітарного розвитку, зміст яких обумовлює вимоги до системи облікових 

інструментів; 2) визначення необхідних облікових даних та формування (удосконалення) відповідних 

облікових інструментів в системі обліку підприємства; 3) обґрунтування шкали значень індикаторів 

економічної безпеки підприємств, що відповідають різним рівням. 
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Досліджено систему показників ефективності маркетингу підприємств. Встановлено, що існують якісні, кількісні, 
соціологічні, бальні, інформаційні методи оцінки ефективності маркетингової діяльності. Досліджено інструменти контролю 
виконання плану маркетингу. До них відносяться: аналіз збуту; аналіз частки ринку; постатейний аналіз прибутку і витрат; 
аналіз співвідношення маркетингових витрат і обсягів продажів. Метою аналізу є визначення сильних і слабких сторін; 
обсягів продажів і частки ринку; дані про збут; валової маржі і маржинального прибутку; співвідношення маркетингових 
витрат і об’ємів продажів. Запропоновано внутрішні і зовнішні показники у вигляді маркетингової інформаційної системи. 
Встановлено, що в якості джерела даних для маркетингової інформаційної системи підприємства можуть використовувати 
дві системи ринкової оцінки, які відображають результати діяльності підприємства і що допомагають заздалегідь дізнатися 
про можливі проблеми, що насуваються. 

Ключові слова. Оцінка, ефективність, продуктивність, маркетингова діяльність, показники, витрати, збут, 
системи,ринок, покупці, клієнти. 
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SYSTEM OF INDEXES OF EFFICIENCY OF MARKETING COMMUNICATIONS OF 

ENTERPRISES 
 
An important task of marketing research - to assess the effectiveness and productivity of marketing activities. The 

management of the enterprise demands from marketers more and more strict reporting and substantiation of expenses. Top 
managers, given the constant growth of marketing costs, consider them wasteful: unsuccessful new products and failed advertising 
campaigns, excessively long phone calls and expensive promotions do not affect sales in any way. 

Marketing research can partially solve the problem of marketing accountability. Consider the main approach to assessing 
the effectiveness of marketing activities - a system of indicators of marketing effectiveness. 

The of system of indexes of efficiency of marketing of enterprises is investigational. It of is set that high - quality, 
quantitative, sociological, ball, informative methods of estimation of efficiency of marketing activity are. The of instruments of 
control of fulfiling the marketing plan are investigational. To of them belong: analysis of sale; analysis of market share; after the 
articles of analysis of income and charges; analysis of correlation of marketing charges and volumes of sales. The of aim of analysis 
is determination of strengths and weaknesses; volumes of sales and market share; given about a sale; gross margin and 
маржинального income; correlation of marketing charges and volumes of sales. Internal of and external indexes are offered as a 
marketing informative system. It of is set that as a source of data for the marketing informative system of enterprise can use two 
systems of market estimation, which represent the results of activity of enterprise and that help in good time to know about 
possible problems which approach. 

Keywords. Estimation, efficiency, productivity, marketing activity, indexes, charges, sale, systems, market, customers, 
clients. 

 

Постановка проблеми. Важливе завдання маркетингового дослідження – оцінка ефективності і 

продуктивності маркетингової діяльності. Керівництво підприємства вимагає від маркетологів усе більш 

строгої звітності і обґрунтування витрат. Топ-менеджери враховуючи постійне зростання маркетингових 

витрат вважають їх марнотратними: невдалі нові товари і провальні рекламні кампанії, надмірно довгі 

телефонні дзвінки і дорогі акції із стимулювання збуту жодним чином не позначаються на обсягах продажу. 

Маркетингове дослідження частково здатне розв’язати проблему підзвітності маркетингу. 

Розглянемо основний підхід до оцінки ефективності маркетингової діяльності – систему показників 

ефективності маркетингу. 

Результати. Показники ефективності маркетингу – це критерії, за допомогою яких підприємства 

дають кількісну оцінку, порівнюють і інтерпретують підсумки своєї маркетингової діяльності. Бренд-

менеджери використовують ці показники, або метрики, при розробці програм, а топ-менеджери 

підприємства – при розподілі фінансових ресурсів. Якщо маркетолог може показати, який фінансовий ефект 

дадуть запропоновані ним заходи, значить, він може більше обґрунтувати доцільність виділення відповідних 

засобів перед вищим керівництвом. 

Показники ефективності маркетингу можуть бути внутрішніми, тобто відноситися до внутрішнього 

середовища підприємства, і зовнішніми, тобто відноситися до зовнішнього середовища підприємства. 

У свою чергу, внутрішні і зовнішні показники діляться на: 
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- поточні – показники, що безперервно міняються, безперервний моніторинг яких потрібний, і дуже 

часто здійснюється за допомогою маркетингової інформаційної системи; 

- кінцеві – показники, які використовуються в якості маркетингових цілей підприємства і 

оцінюються, як правило, за підсумками кварталу, півріччя, року. 

Розглянемо найбільш популярні внутрішні показники. 

Поточні внутрішні показники: 

- відсоток браку продукції; 

- міра знання персоналом цілей компанії; 

- своєчасність постачань; 

- помилки у виставлянні рахунків; 

- оборотність запасів [1, с. 101]. 

Необхідно постійно контролювати основні показники, що безпосередньо не відносяться до 

маркетингової діяльності. Наприклад, оцінюючи відсоток бракової продукції і беручи участь в рішенні 

задачі по зниженню відсотка такого браку, маркетолог тим самим знижує витрати виробництва, що, у свою 

чергу, може дозволити понизити ціну на продукт. А управління ціною – одне з безпосередніх завдань 

маркетолога. 

Своєчасність постачань дозволяє підвищити лояльність клієнтів і формує у свідомості покупця 

образ надійного і пунктуального підприємства. Міра знання цілей підприємства дозволяє персоналу 

приймати вірні рішення в складних неоднозначних ситуаціях. І, найчастіше, виграє від таких рішень в 

першу чергу споживач. 

Кінцеві внутрішні показники: 

- чистий прибуток (дохід); 

- рентабельність продажів; 

- маржа на одиницю продукції; 

- рентабельність активів; 

- оборотність активів [2, с. 73]. 

Перераховані показники можна віднести до фінансових. Маркетолог має бути в курсі динаміки їх 

росту або зниження. Фінансові показники точно характеризують як діяльність підприємства в цілому, так і 

відділу маркетингу зокрема. 

Звичайно, провести пряму залежність між величиною цих показників і ефективністю роботи відділу 

маркетингу досить складно. 

До найбільш популярних зовнішніх показників відносяться наступні: поточні та кінцеві. 

Поточні зовнішні показники: 

- міра задоволеності споживачів; 

- кількість скарг; 

- загальна кількість покупців; 

- лояльність, рівень утримання; 

- наміри купити; 

- обізнаність про товар [3, с. 71]. 

Представлені показники складно перевести у фінансовий еквівалент. Тому ці показники 

оцінюються окремо, за специфікою кожного конкретного підприємства та системою шкал. Також 

використовуються абсолютні значення, наприклад, для виміру кількості скарг або загального числа 

покупців, і відносні значення, наприклад, відсоток людей, які мають намір придбати товар в найближчому 

майбутньому. 

Кінцеві зовнішні показники: 

- частка ринку; 

- місткість ринку; 

- порівняльні продажі нових продуктів; 

- виручка на одного клієнта; 

- темп росту ринку [4, с. 16]. 

По суті, групу цих показників складають галузеві і конкурентні показники. Галузеві показники – це 

показники, що дозволяють оцінити стан галузі – темп її росту або місткість ринку. Управляти цими 

показниками підприємство не може. Але на підставі цих показників підприємство може вносити 

коригування в план маркетингової комунікації або конкурентну стратегію. 

Конкурентні показники, наприклад, частка ринку, дозволяють оцінити підприємству своє місце на 

ринку відносно конкурентів. Частка ринку – один з найважливіших показників ефективності маркетингової 

діяльності, а динаміка його росту має найбільш безпосередній вплив на зростання обсягу продажів, який, в 

значній мірі, залежить від інфляційних процесів в економіці держави. 

Забезпечити максимізацію усього різноманіття показників покликані спеціальні організаційні 

процеси і системи. Усі використовувані на підприємстві внутрішні і зовнішні показники можна представити 

у вигляді маркетингової інформаційної системи.  
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Система оцінки покупців припускає аналіз динаміки відсотків таких показників: 

- нових покупців від середньої кількості покупців; 

- незадоволених покупців від середньої кількості покупців; 

- покупців, яких вдалося повернути, від загальної кількості покупців; 

- покупців, які заявляють про намір повторної купівлі продукту; 

- покупців, які заявляють про намір рекомендувати продукт іншим; 

- покупців, які заявляють, що продукт є найбільш прийнятним у своїй категорії та середнє 

сприйняття якості продукту порівняно з основним конкурентом [5, с. 267]. 

Підприємства повинні постійно стежити за настроєм різних зацікавлених груп, які зацікавлені в їх 

діяльності або здатних вплинути на неї: співробітників, постачальників, банків, дистриб’юторів, роздрібних 

торговців і акціонерів, клієнтів. Тут також необхідно встановити норми для кожної групи і вживати заходи, 

як тільки одна з них або більше демонструє підвищений рівень незадоволення. 

Якісні методи припускають використання маркетингового аудиту, в ході якого здійснюється 

усебічний аналіз зовнішнього середовища підприємства, а також усіх погроз і можливостей. При цьому 

можна виділити дві області маркетингового контролю : маркетинговий контроль, орієнтований на 

результати, і маркетинг-аудит, тобто аналіз якісних сторін діяльності підприємства. 

Кількісні методи оцінки ефективності маркетингу вимагають порівняння витрат на маркетинг з 

отриманим валовим прибутком і витрат на рекламу до об’єму продажів; вони характеризують кінцеві 

фінансові результати діяльності підприємства, які суттєво залежать від інфляційних процесів. Проведення 

аналізу прибутковості і аналізу витрат може також стати одним з варіантів кількісного методу оцінки 

ефективності маркетингу [6, с. 10]. 

Динаміка об’єму продажу – це індикатор положення організації на ринку, її долі і тенденцій зміни. 

Слід також відмітити, що самостійне місце в аналізі структури витрат і оцінці потенціалу розвитку 

організації займає аналіз точки беззбитковості – беззбитковий обсяг показує, яка кількість товару має бути 

продана, щоб отриманий маржинальний прибуток, який буде покривати усі постійні витрати. Цей об’єм є 

індикатором можливостей маневру підприємства на ринку. 

Соціологічні методи оцінки ефективності маркетингу націлені на використання інструментів 

прикладної соціології – розробку програми соціологічного дослідження і відповідно до неї проведення 

самого дослідження. На застосування інструментів прикладної соціології також орієнтована оцінка 

ефективності маркетингових комунікацій (ефективності реклами, стимулювання збуту, зв’язків з 

громадськістю, особистих продажів, прямого маркетингу) [7, с. 176]. 

Бальні методи оцінки ефективності маркетингу "вичленяють" його ефективність по кожному заходу 

на дотримання переліку критеріїв відповідності структур і процесів концепції маркетингу з виставлянням 

певних балів за кожним критерієм. 

Нині з’являється усе більше число інформаційних методів оцінки ефективності маркетингу, які 

найширше розглянуті в мережі Internet. Суть цих методів полягає в тому, що для оцінки ефективності 

маркетингу використовуються програми Sales Expert 2, Success та інші, які є програмним забезпеченням для 

маркетингових інформаційних систем. По суті, оцінка ефективності маркетингової діяльності є однією з 

функцій маркетингової інформаційної системи. 

Усі показники, необхідні для оцінки ефективності маркетингової діяльності, мають бути закладені в 

маркетингову інформаційну систему. Маркетологові, користувачеві системи необхідно лише визначитися з 

алгоритмом і методом оцінки ефективності. 

Сучасні маркетологи мають в розпорядженні усі необхідні показники, що дозволяють проводити оцінку 

планів маркетингу. Вони використовують чотири інструменти контролю виконання плану маркетингу : 

1) аналіз збуту; 

2) аналіз частки ринку; 

3) постатейний аналіз прибутку і витрат; 

4) аналіз співвідношення маркетингових витрат і об’ємів продажів [8, с. 44]. 

Аналіз збуту припускає розбиття сукупних даних про продажі на такі категорії, як товари, кінцеві 

споживачі, збутові посередники, збутові території і розмір замовлення. 

Мета аналізу – визначити сильні і слабкі області; наприклад, товари з найбільшим і найменшим 

об’ємом продажів, покупців, на яких доводиться велика частина прибутків, а також торгових агентів і 

території, що демонструють найвищу і найнижчу якість роботи. 

Очевидно, що сукупні дані по продажах і витратах часто маскують реальну ситуацію. Аналіз збуту 

не лише допомагає оцінити і контролювати маркетингову діяльність, але також допомагає керівництву 

краще формулювати завдання і стратегії, а також управляти немаркетинговою діяльністю, такою як 

планування виробництва, управління запасами і планування виробничих потужностей. 

Обсяг продажу і частка ринку є функціями ряду первинних визначальних чинників. Для споживчих 

товарів ці чинники включають ефективний розподіл, відносну ціну, збереження або зміну сприйняття однієї 

або декількох істотних для споживачів характеристик продукту в порівнянні з продуктами конкурентів і 

розміщення товарів на полицях магазинів. 
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Ці детермінанти, у свою чергу, є функціями вторинних чинників, таких як кількість і частота 

торгових візитів, торгових угод, ефективність розміщення реклами з певним планом охоплення і частоти 

показів. Аналіз чинників частки ринку повинен забезпечувати розуміння передбачуваних взаємозв’язків 

початкових даних і результатів діяльності підприємства : наприклад, кількості і частоти торгових візитів і 

ефективного розподілу. Це, у свою чергу, веде до чіткішого розуміння успішності маркетингової діяльності 

підприємства [9, с. 79]. 

Щоб виявити рівні ключових чинників об’єму продажів, зазвичай потрібно маркетингові 

дослідження. Наприклад, важливим визначальним чинником об’єму продажів є підтримка нижчої ціни на 

аналогічний продукт в порівнянні з основними конкурентами. 

Дані про збут – це, звичайно, не єдина потрібна інформація, що стосується успішності 

маркетингової діяльності підприємств. Необхідно відстежувати значення показників валової маржі і 

маржинального прибутку, а також вимірювати дієвість і ефективність усіх статей маркетингових витрат. 

Необхідно розробити системи виміру маркетингової ефективності та відповідні показники для 

відстеження критичних індикаторів ефективності відносно прибутків і витрат, так, щоб можна було 

своєчасно внести проміжні коригування. 

Так, показник "число тижнів в наявності", що відбиває темпи продажу кожного виду товару, вказує 

на те, щоб закуповувати більше товару певного виду, якщо вони продаються добре, або понизити ціну, якщо 

вони не знаходять покупців. Своєчасне ухвалення таких рішень може значно впливати на прибуток. Не 

найкращий товар може мати вищий попит із скидкою в 25% перед Різдвом, чим із скидкою 60% – 26 грудня. 

Аналіз щорічних планів вимагає контролю здійснюваних для досягнення поставлених цілей витрат. 

Основним управлінським показником є співвідношення маркетингових витрат і обсягів продажів. За зміною 

цього показника можна стежити за допомогою контрольної карти.  

Доцільно будувати подібний графік за підсумками кожного місяця як мінімум, а в деяких 

випадках – і за підсумками тижня. Чим ближче точки лежатимуть до нижньої межі контролю, тим вище 

ефективність маркетингових заходів, що проводяться підприємством. 

Висновки. Оцінка ефективності маркетингових комунікацій є дуже складним завданням, і не завжди 

надається можливість виразити кількісний ефект, що отримується за рахунок маркетингових заходів. Проте, 

існує безліч різних підходів відносно вирішення цієї проблеми, що і дозволяє виділити якісні і кількісні 

методи оцінки ефективності маркетингу. 

При оцінці маркетингової діяльності необхідно представляти параметри, що характеризують 

діяльність конкретного бізнес-підрозділу – об’єми реалізації, питому вагу продукції підприємства на ринку, 

маржинальний і чистий прибуток. При цьому об’єм реалізації є комплексним показником і відбиває не лише 

і не стільки успішність зусиль із реалізації товару, але і правильність вибраної ціни, його залежність від 

кон’юнктури ринку, рівня конкуренції, інфляції і, найголовніше, наскільки товар "потрапив" в цільову групу 

споживачів. 
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ: НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
У представленій статті висвітлено основні сучасні форми маркетингових комунікацій, котрі доповнено 

інноваційними елементами. Автором здійснено їх характеристику та спробу групування новітніх інструментів за класичними 
підходами. В процесі дослідження виділено основні тенденції розвитку маркетингових комунікації та сформульовано 
перспективні їх напрямки. Особливу увагу в дослідженні приділено інструментам SMM, як складової Digital Marketing. Окрім 
того, висвітлено перспективи розвитку дропшипінгу, Ambient Media та нейромаркетингу. Технології нейромаркетингу 
виглядають досить суперечливими, викликає сумніви їх етичний аспект, але, водночас, ефективність та дієвість їх не 
викликає сумнівів. Сучасні маркетингові комунікації, окрім форми, набувають і нового смисловго навантаження, несучи в 
собі потужний додатковий меседж до споживача, котрий здатен створювати додаткову цінність товару. 

Ключові слова: маркетинг, комунікації, медіа, інтернет, мережа, споживач, товар. 
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MARKETING COMMUNICATIONS: 

DIRECTIONS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 
In this article, the main contemporary forms of marketing communications, which are supplemented by innovative 

elements, are presented. The author has learned about the characteristics and how to group new tools for classic approaches. In 
the process of recent progress, the main trends in the development of marketing communications have been seen and promising in 
a straightforward manner. Today the middle of the business is developing dynamically and constantly changing. In any new 
products, there are often copies of those analogs, which are more effective and smart tools in marketing, ways of communicating in 
a way that makes products so efficient and straightforward. The development of information-digital technologies has become a 
catalyst for the development of marketing communications around the segment: marketing communications, which step by step are 
losing the steps of integration in all the spheres of suspension development. I especially respect in the past it was given to SMM 
tools, like warehouse Digital Marketing. In addition, the prospects for the development of dropshipping, Ambient Media and 
neuromarketing are considered. The main focus on the prospects for development is in the joke of creative forms by the addition of 
existing technologies and continuous monitoring of development. Obviously, the emergence of new forms of marketing 
communications requires non-standard methods of assessing its effectiveness and further directions of promotion. In this context, 
not only advertising appeals to the consumer, but the feedback from consumer to advertising comes to the fore. In this context, a 
new marketing concept has emerged - coolhunting, a specially organized search for really unusual ideas in real life. Or, in other 
words, the search for vital insights relevant to the most active, modern, influential target audience. Currently, the conditions for the 
functioning of world and national communications markets are converging, and hence the working conditions for them. In the 
minds of the globalization of informational space, the marketing commune is accelerating and expanding, and even more often 
becoming available for all forms of business. On the current market, a few of bloggers or instagram-extenders can often be highly 
effective for a large-scale classic advertising campaign. Today's marketing community, the environment of the form, creates a new 
message, doesn’t think it’s a tedious pre-delivery message to the customer, who was given the same price for the goods. 

Keywords: marketing, communications, media, internet, network, consumer, product. 

 

Постановка проблеми. Сучасне середовище ведення бізнесу динамічно розвивається та постійно 

змінюється. В будь-яких новітніх товарів дуже швидко з’являються копії та аналоги, що вимагає від їх 

виробників пошуку більш ефективних та швидких інструментів маркетингу, способів комунікації зі 

споживачем та напрямків просування власної продукції. Розвиток інформаційно-цифрових технологій став 

каталізатором виникнення окремого сегменту ринку: маркетингових комунікацій, котрий поступово 

поглиблює власну ступінь інтеграції у всі сфери суспільного відтворення. Відповідно, ринок маркетингових 

комунікацій функціонує за загальноекономічними законами, але для забезпечення його ефективності та 

пошуку найбільш дієвих напрямків поступу виникає необхідність дослідження його сучасного стану та 

тенденцій розвитку. 

Аналіз останніх досліджень. У світовій економічній літературі присвячено значну увагу 

формуванню маркетингових систем та її комунікативних елементів. Серед значного об’єму варто особливо 

виділити праці таких визначних науковців як Г.Ассель, Г.Армстронг, Б.Берман, П.Винкельман, Е.Дихтль, 

Дж.Еванс, Ф.Котлер, Ж.-Ж.Ламбен, Дж.О’Шонесси, П.Сміт та ін. Сучасні вітчизняні науковці також 

сформували значний доробок у сфері дослідження маркетингових комунікацій, особливо помітними серед 

яких стали праці Л.Балабанової, А.Войчак, С.Ілляшенко, Є.Крикавського, Н.Куденко, І.Лилик, А.Павленко, 

П.Перерви, А.Старостіної, Т.Примак, І.Решетнікова, Є.Ромат та інших. Не применшуючи існуючі здобутки, 
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все ж варто відзначити, що комунікаційний ринок постійно розвивається, так само як і технології, що 

вимагає все нових і нових оюгрунтувань напрямків і перспектив його розвитку.  

Формулювання цілей статті. Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану маркетингових 

комунікацій в Україні, виявлення тенденцій та напрямків їх розвитку та обґрунтування відповідних 

перспектив. Це дозволить виявити найбільш ефективні елементи маркетингових комунікацій, що 

становитимуть наукови і практичний інтерес для Українського ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток ринкових та інформаційних технологій 

ставить перед підприємцями нові умови просування товарів та послуг, традиційні рекламні кампанії 

втрачають свою ефективність. Маркетингові комунікації, як форма зв’язку між продавцем та споживачем, 

набувають нових креативних форм. Серед новітніх форм комунікацій зростає роль соціальних мереж та 

інших форм медійного поширення інформації, зокрема через Інтернет. Розглянемо найпоширеніші з них 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Новітні інструменти та засоби маркетингових комунікацій 
Інструмент МК Характеристика 

Тренд-сеттінг Це процес передбачення зміни смаків споживачів в майбутньому, що дає змогу підприємствам робити 

прогнози, планувати та вносити необхідні у зв'язку з цим зміни до маркетингових стратегій будь-якої сфери 
виробництва та послуг 

Buzz- маркетинг Характеризується як управління реакцією на певну (рекламну) подію з використанням прийомів 

психологічного впливу «зараження», наслідування, моди. Також це генерування чуток, резонансу громадської 
думки після події і передбачає створення ажіотажу, галасу навколо продукту 

WOM technol ogy Це технологія «вірусного» поширення інформації за рахунок ефекту «сарафанного радіо». Стаючи свідками 

яких-небудь дивних подій люди розповідають про них друзям, родичам, знайомим; фото й відео матеріали 
стихійно поширюються в Інтернеті 

Event- маркетинг Спрямований на організацію спеціальних подій, надання споживачеві особистого позитивного досвіду 

спілкування з маркою, формування у нього таким чином емоційного зв’язку з нею. Часто важливий не факт 

участі, а інформаційна хвиля про подію і відчуття користувачем своєї причетності до процесу 

Product placement Це рекламний прийом, який полягає в тому, що реквізит у фільмах, телепередачах, комп'ютерних іграх, 

музичних кліпах або книгах має реальний комерційний аналог. Зазвичай демонструється сам рекламований 

продукт, його логотип, або згадується про його хорошу якість 

Флешмоб Це заздалегідь спланована масова акція, зазвичай організована за допомогою Інтернету або інших сучасних 
засобів комунікації, під час якої велика кількість людей оперативно збирається у громадському місці, протягом 

декількох хвилин виконує заздалегідь узгоджені дії (за обговореним сценарієм) і потім швидко розходяться 

Провокаційний 

маркетинг (ПМ) 

Заснований на абсолютній новизні кожного проекту. Не дає готових рішень, а працює таємно, впливає на 

підсвідомість, інтригує й втягує в емоційну гру, призиває споживача самостійно шукати зашифрований зміст 

рекламного повідомлення. ПМ провокує створення суперечливих думок, породжує хвилю слухів. Не має 

стандартних механік, економніший за рекламу 

Entertainment - 
маркетинг 

Полягає у використанні прийомів індустрії розваг для популяризації товарів і послуг. Важливо створити 
позитивну атмосферу, яка буде асоціюватися з конкретним підприємством, а маркетингові комунікації зробити 

яскравими та ігровими 

Life- placement Це сполучення театральних постановок і маркетингового просування, де сценою виступає саме життя. Актори 
– спеціально підготовлені промоутери, реквізит – товар або послуга, сценарій – заздалегідь розроблений план 

кампанії, а глядачі – ми самі 

Тизер Це рекламне повідомлення, побудоване як загадка, яка містить у собі частину інформації про товар, однак при 

цьому сам товар не демонструється. Тизери зазвичай з’являються на ранньому етапі просування товару та 
слугують для створення інтриги навколо нього 

Ambient media Це засоби зовнішньої реклами, створені з використанням навколишнього середовища, у якому перебуває 

цільова аудиторія. На сьогоднішній день є стандартним терміном у рекламній галузі й визначає нетрадиційні, 
або альтернативні ЗМІ 

SMM (social media 

marketing) 

Просування товарів засобами соціальних мереж. Комплексне поняття, що охоплює ролики блогерів, вірусну 

рекламу, групи в соціальних мережах та інші форми поширення інформації 

Блог-тестінг Спосіб рекламування товару шляхом передачі зразків популярним Інтернет-блогерам – особам, що мають значну 
аудиторію постійних глядачів у певній сфері, котрі самостійно створюють рекламний ролик-огляд товару 

Вайни та пранки Переважно гумористичні ролики, що зачасту знімаються саме в рекламних цілях певного бренду та продукції. 

Мають конкретну цільову аудиторію 

Джерело: доповнено автором на основі [1] 

 

Наведений перелік не є вичерпним та містить найпопулярніші форми сучасних маркетингових 

комунікацій. Їх види виникають безперервно, трансформуються та перетікають один в одний. Відповідно, не 

зважаючи на мінливість складових маркетингових комунікацій, все ж можна виділити у їх складі окремі 

групи типових інструментів, що дозволить глибше усвідомити їх сутність та встановити ефективні напрямки 

їх застосування. 

В сучасній економічній літературі існує типова класифікація інструментів, що застосовуються у 

маркетингових комунікаціях: це виділення груп ATL, BTL та TTL. Така класифікація є достатньо 

суперечливою, оскільки з її використанням неможливо чітко розподілити існуючі інструменти між групами.  

ATL – маркетингові комунікації (About The Line – над рискою), які сприяють досягненню певного 

комунікаційного ефекту за допомогою рекламних повідомлень, спрямованих на широкі маси потенційних 

споживачів [2]. Засобами ATL реклами прийнято вважати: друковану рекламу виготовлену поліграфічними 

методами, що розміщена на банерах, біг-бордах, афішах, буклетах, флаєрах, у засобах масової інформації 
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тощо; електронну рекламу, що поєднує зображення та звук, незалежно від напрямків її розміщення; 

кінорекламу, що передбачає навмисне згадування бренду чи товару у фільмах та серіалах; тобто переважно 

форми прямого маркетингу. 

ВTL – маркетингові комунікації (Below The Line – під рискою) спрямовані на стимулювання 

споживача у місцях продажів. Загалом BTL-засоби включають в себе такі інструменти маркетингових 

комунікацій, як: промоушен, семплінг (дегустації, розіграші, рекламні акції, знижки); мерчендайзинг – 

комплекс маркетингових заходів, здійснюваних у торгових приміщеннях і спрямованих на «підведення» 

покупця до товару і створення сприятливої ситуації, що забезпечує максимальну ймовірність здійснення 

покупки; реклама в місцях продажів [2]. 

TTL – маркетингові комунікації («через лінію»), що створюють комбінацію ATL та BTL засобів, 

формуючи стратегічний підхід. В результаті споживач повинен побачити рекламу по телевізору, почути по 

радіо, отримати листівку на вулиці, побачити рекламу в газеті та почути про продукт від популярного 

блогера тощо. Тобто, рекламна кампанія направляється на споживача з максимального спектру каналів 

комунікації, охоплюючи його можливою інформацією з усіх боків. Варто зважати, що TTL маркетингові 

комунікації – це не лише поєднання інструментів ATL та BTL, а і їх доповнення власним, новітнім 

інструментарієм, а головне – їх вдале поєднання. Саме на цьому етапі активізуються інструменти Event- 

маркетингу, Іnternet-маркетингу та SMM. Саме TTL маркетингові комунікації дозволяють отримати 

максимальний синергійний ефект.  

Перспективним напрямком розвитку маркетингових комунікацій є залучення екстендерів – тобто 

таких форм реклами, що виходить за звичні межі. Приладом екстендеру може стати створення об’ємного 

біл-борду замість плоского, встановлення «живої» ляльки замість банеру. Новітніми формами екстендерів є 

доповнення поліграфічної реклами доповненою реальністю – друкування QR-коду, від сканувавши який 

смартфоном, споживач не просто потрапляє на сайт продукту, а бачить цільовий інформаційний ролик, 

котрий наче «оживляє» товар. Головною перевагою екстендерів є їх креативність, суттєва помітність на 

загальному фоні, явна відмінність рекламної кампанії від типових.  

Ще однією перспективною формою екстендера є доповнення Indoor video реклами у місцях 

масового скупчення людей 3D (або псевдо 3D) елементами. Самі по собі відеоборди та інтерактивні 

термінали у місцях продажу вже давно довели свою ефективність, а от доповнення їх функціонування 

звуковими та світловими ефектами дасть можливість створити нетиповий рекламний продукт, що 

викликатиме цікавість та захоплення споживачів, провокуватиме позитивну емоцію самою своєю 

унікальністю, створить правильні асоціації.  

Очевидно, що виникнення нових форм маркетингових комунікацій вимагає і нестандартних методів 

оцінки її ефективності та подальших напрямків просування. В такому контексті вже не лише реклама 

звертається до споживача, а на передній план виходить зворотня комунікація – від споживача до реклами. В 

цьому контексті виникло нове маркетингове поняття – кулхантинг (від англ. – coolhunting полювання за 

«прикольним» або «крутим»), спеціально організованого пошуку дійсно незвичайних ідей у реальному 

житті. Або, по-іншому, пошук життєвих інсайтів, актуальних для найбільш активної, сучасної, впливової 

цільової аудиторії. Зазвичай сфера інтересів кулхантерів – мода, особливо вулична мода; музика, особливо 

музичні напрями, популярні в молодіжному середовищі; кіно; телебачення; молодіжна культура; 

комп’ютерні ігри; мобільні технології, наприклад, мобільні телефони, кишенькові плеєри тощо [2]. 

Узагальнити виявлені сучасні тенденції розвитку маркетингових комунікацій можемо у формі 

перспективних напрямків їх розбудови: 

1. Digital Marketing (цифровий маркетинг) – просування товарів сучасними засобами цифрових 

технологій – персональних комп’ютерів, смартфонів тощо. Основою його є потенціал мережі Інтернет, що 

забезпечує швидке та масове поширення інформації та простоту організації зворотного зв’язку й 

відслідковування реакції споживачів. Окрім того, Digital Marketing практично не має територіальних 

обмежень та є максимально оперативним. Для ефективного Digital Marketing недостатньо лише власного 

сайту бренду (чи продукту) в мережі, а необхідна його максимальна популяризація та «клікабельність», 

тобто розміщення посилань на власний ресурс на максимальній кількості сторонніх. 

2. Дропшипінг («1-to-1 marketing») – залучення посередників у процеси реалізації, переважно 

фізичних осіб із збереженням прямих поставок. Перевагою такого інструменту є зацікавленість дропшипера 

в реалізації товару, а відповідно, постійне його рекламування без зусиль з боку безпосереднього виробника.  

3. Ambient Media – форма альтернативних маркетингових комунікацій, котра передбачає 

розміщення реклами в нестандартних і неочікуваних місцях. Так, колись реклама кави стала несподіванкою 

на автозаправних станціях, а можливість її там же і спробувати – додатковим потужним стимулятором. 

Реклама може бути розміщена в елементах повсякденного життя, там де її раніше ніколи не було, здивувати 

споживача, тим самим запам’ятатися й виділитися. Особливістю такої форми маркетингової комунікації є її 

направленість на цільову аудиторію, без охоплення широкого спектру потенційних споживачів, проте з 

високою ефективністю кожного окремого рекламного звернення.  

4. Формування додаткової цінності продукту, його соціальне наповнення. Для України сьогодні 

надзвичайно ефективним є наповнення товарів та їх реклами елементами національної символіки, 
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патріотичними характеристиками, складовими національної самоідентифікації та гордості за країну. 

Вкраплення в рекламну компанію відповідних елементів суттєво підвищує її ефективність. 

На сучасному ринку маркетингових комунікацій України можемо сформувати тенденції, що 

притаманні його розвитку: 

1) зростання вимог до якості контенту, за хороший контент платять більше; 

2) підвищення свідомої уваги до соціально-важливих проектів; 

3) зниження ролі традиційного прес-офісу; 

4) SMM використовують майже всі, навіть ті, хто раніше вважав соціальні медіа несерйозним або 

неефективним каналом комунікацій; 

5) резервуються бюджети на тестування нових (альтернативних) нестандартних мультиканальних 

проектів; 

6) зростання бюджетів від програм технічної допомоги західних держав і організацій; 

7) вихід малого і середнього бізнесу в масові канали комунікації; 

8) репутаційні цілі ставляться вже не тільки фахівцям з комунікацій, але і топ-менеджерам 

компаній; 

9) клієнти отримують відмови від участі в тендерах –хороші агентства або завантажені, або 

перевантажені. Як ніколи раніше, цінується команда, а не ім’я агентства / мережі [2]. 

В умовах глобалізації та взаємної інтеграції світових економік транснаціональні корпорації масово 

захоплюють ринок, а великі бюджети дозволяють реалізовувати креативні та масштабні маркетингові 

стратегії. Водночас, розвиток інформаційних технологій дозволяє дрібним виробникам витримувати 

конкуренцію у власному сегменті та завойовувати свого споживача не лише на регіональному ринку. 

Рекламні агенції та послуги також стають транснаціональними та більш доступними для бізнесу будь-якого 

рівня.  

Нині відбувається зближення умов функціонування світових і національних ринків комунікацій, а 

отже, і умов роботи на них. Під впливом глобального ринку комунікацій змінюються кількісні і особливо 

якісні параметри національних ринків шляхом переважного їх вирівнювання на більш високому рівні: 

перехід на єдині стандарти виробництва і сервісу, вирівнювання світового і національного рівнів, 

стандартизація форм і методів роботи, і так далі. Стан і перспективи розвитку глобального ринку 

комунікацій тісно взаємозв’язані із загальною економічною ситуацією у світі. В той же час глобальний 

ринок має особливості, що відрізняють його як від будь-якого національного ринку, так і від їх сукупності. 

Суб’єкти глобального ринку комунікацій формально не належать конкретно до однієї країни, тому прийнято 

вважати, що глобальний ринок має відносну автономність, самостійність і особливі умови організації 

рекламних послуг [3]. 

Цікавим, і навіть футуристичним напрямком розвитку маркетингових мереж є нейромаркетинг. У 

загальному вигляді така форма комунікації являє собою медикофізіологіне дослідження впливу рекламної 

кампанії безпосередньо на мозкові центри людини. Говорячи про перспективи і потенційні можливості 

розвитку нейромаркетингових досліджень, можемо сказати, що в Україні наявна певна технічна база для їх 

проведення. обладнання для проведення електроенцефалограми, електроміографії та айтрекери мають у 

своєму розпорядженні більшість українських діагностичних центрів . Проте приладів для досліджень за 

допомогою складніших методів, на жаль, в Україні недостатньо [4]. 

Нейромаркетингові дослідження можуть бути достатньо вартісними, усе залежить від 

застосовуваного методу . Тому потрібні замовники, які змогли б простимулювати подальший розвиток 

зазначеного напряму . В Україні є такі компанії, це і політичні партії, і товаровиробники . Крім того, на 

українському ринку фактично відсутня конкуренція у сфері нейромаркетингу [5]. 

В Україні поки що застосовуються лише окремі елементи нейромаркетингових технологій, зокрема 

поступово впроваджуються методи політичного нейромаркетингу . Про це свідчить велика кількість 

телевізійних ток-шоу, в яких вивчають особливості реакції публіки у процесі обговорення політичних 

проблем . Так створюється потужна база даних емоційних реакцій, підсвідомих пріоритетів електорату. 

Спираючись на ці дані, політики можуть ефективно коригувати свої політичні виступи, імідж і гасла [6]. 

Розвиток системи Інтернет технологій зумовлює також і зростання кількості доступних засобів 

масової інформації, що буде збільшуватися і в подальшому. Відповідно, для маркетологів відкриватиметься 

все новий і новий простір для креативу в пошуках інновацій в комунікаціях зі споживачем. 

Висновки. В представленому дослідженні презентовані новітні сучасні форми маркетингових 

комунікацій, що формуються у суспільстві. Динамічний розвиток інтернет технологій, засобів масової 

інформації, соціальних мереж, техніки та інших форм й інструментів поширення інформації витісняють 

класичні рекламні технології, модифікуючи їх. Основні напрямки та перспективи розвитку полягають у 

пошуку креативних форм поєднання вже існуючих технологій та постійному моніторингу їх розвитку. В 

умовах глобалізації світового інформаційного простору маркетингові комунікації суттєво ускладняються та 

розширюються, але водночас стають доступнішими для всіх форм ведення бізнесу. На сьогоднішньому 

ринку кілька блогерів або інстаграм-екстендерів часто можуть бути значно ефективнішими за масштабну 

класичну рекламну кампанію. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ 

 
В статті розглянуто теоретичні підходи до формування оптимальної територіальної структури господарства регіону, 

які базуються на теоріях розміщення, теоріях полюсів зростання, теоріях економічного районування і територіально-
виробничих комплексів, теоріях територіальної структури господарювання та сучасних теоріях просторової організації. 
Розкрито сутність поняття територіальної структури. Визначено основні критерії оптимальності територіальної структури як 
основної її властивості. Запропоновано підхід до формування оптимальної територіальної структури господарства регіону в 
контексті реформування територіального устрою, який, на відміну від існуючих, визначає взаємозв’язки між певними 
елементами за допомогою гравітаційних моделей. Встановлено взаємозв’язок між «центрами тяжіння» і містами Донецької 
області, на основі якого можна провести ранжування, групування за допомогою різних методів, в результаті чого отримуємо 
територіальну структуру господарства з високим рівнем взаємозв’язків, що виступає в якості основного критерію 
оптимальності. 

Ключові слова: регіон, господарство, територіальна структура, компоненти, оптимальність, критерії. 

 

VASYLYSHYNA L. 
Donetsk national technical university, Pokrovsk 

 

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE OPTIMAL TERRITORIAL 

STRUCTURE OF THE REGION'S ECONOMY 

 
Socio-economic development of the state economy is impossible to imagine without sustainable regional development. In 

recent years, in the context of the implementation of territorial reform in Ukraine, the issue is particularly relevant. For each 
individual region, the government interacts with the relationship and interaction between the components that create a certain 
structure. Listening to the change of administrative-territorial development towards the consolidation of territorial units, as well as 
the fact that organizes local self-government in the majority of independents in the decision, the need to study the spatial 
organization of the region's farms. Finding the optimal model of territorial structure is one of the means of overcoming difficulties, 
which will reduce the losses of the region's economy and open new opportunities for socio-economic development. In other words, 
it is a kind of driving force of the regional and national economy, on which depends the success of our country on the path to 
European integration. 

The article considers theoretical approaches to the formation of the optimal territorial structure of the region, based on 
theories of location, theories of growth poles, theories of economic zoning and territorial-industrial complexes, theories of territorial 
economic structure and modern theories of spatial organization. The essence of the concept of territorial structure is revealed, 
which should be understood as the optimal spatial ratio in the location of territorial, industrial, social, infrastructural and natural 
objects, as well as their complexes (associations) with characteristic stable connections, which are endowed with certain functions. 
for sustainable socio-economic development of the region to ensure a dignified life and free development of people. The main 
criteria of optimality of the territorial structure as its main property are determined. An approach to the formation of the optimal 
territorial structure of the region's economy in the context of reforming the territorial structure, which, in contrast to the existing 
ones, determines the relationships between certain elements using gravitational models. The relationship between the "centers of 
gravity" and the cities of Donetsk region, on the basis of which you can rank, group using different methods, resulting in a territorial 
structure of the economy with a high level of relationships, which serves as the main criterion of optimality. 

Keywords: region, economy, territorial structure, components, optimality, criteria. 
 

Вступ. Соціально-економічний розвиток економіки держави неможливо уявити без сталого 

регіонального розвитку. Останніми роками в умовах реалізації територіальної реформи в Україні дане 

питання набуває особливої актуальності. Кожному окремому регіону властиві взаємовідношення і 

взаємозв’язки між компонентами, які утворюють певну структуру. Враховуючи зміни адміністративно-

територіального устрою в бік укрупнення територіальних одиниць, а також той факт, що органи місцевого 

самоврядування стануть більш самостійними у прийнятті рішень, виникає необхідність у дослідженні 

просторової організації господарства регіону. Пошук оптимальної моделі територіальної структури є одним 

із засобів подолання труднощів, в результаті чого зменшаться втрати економіки регіону і відкриються нові 

можливості для соціально-економічного розвитку. Іншими словами, це своєрідна рушійна сила регіональної 

і національної економіки, від якої залежить успіх нашої країни на шляху до євроінтеграції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями пошуку оптимальної територіальної 

структури господарства присвячено наукові праці як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. У наукових 

працях Бакланова П.Я. [1], Гранберга А.Г. [2], Лаппо Г.М. [3], Майєргойза І.М. [4], Поляна П.М. [5] 

досліджуються питання складових територіальної структури господарства. У наукових дослідженнях 

Алимова О.М. [6], Воблого К.Г. [7], Долішнього М.І. [8], Паламарчука М.М. [9], Першина П.М. [10] 

висвітлюються питання формування територіальної структури господарства в українських умовах . 

Проте в зазначених наукових працях переважно досліджуються проблеми раціонального розміщення, або 

переміщення виробничих сил. В сучасних умовах регіонального господарювання постає вимога 
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удосконалення вже розміщених елементів територіальної структури господарства. Тобто постає проблема 

оптимізації господарства регіону іншими способами, які потребують подальшого вивчення. 

Постановка завдання. Основною метою дослідження є обґрунтування науково-теоретичних 

підходів щодо формування оптимальної територіальної структури господарства регіону. Для досягнення 

мети необхідно дослідити існуючі підходи до формування територіальної структури, визначити основні 

критерії оптимальності та сформувати оптимальну територіальну структуру господарства регіону на 

прикладі Донецької області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі в якості основного підходу в 

дослідженні територіальної структури виступає системно-структурний підхід, за допомогою якого 

процес пізнання набуває системної визначеності, а предмет дослідження сприймається як цілісне 

системне утворення зі складною внутрішньою структурою, зовнішніми зв’язками і відносинами, що 

знаходиться в постійному функціонуванні, розвитку і організації [11]. 

Далі представляється доцільним дослідити існуючі підходи до поняття територіальної 

структури господарства. 

Питанням територіальної структури господарства почали приділяти  більшу увагу з початку 

ХІХ століття, хоча деякі аспекти поняття досліджувались ще за часів античності в теоріях економічного 

простору. Умовно вчення про територіальну структуру господарства можна поділити на базові теорії 

розміщення, теорії полюсів зростання, теорії економічного районування і територіально-виробничих 

комплексів (ТВК), теорії територіальної структури господарювання та сучасні теорії просторової 

організації, основними з яких є теорія кластерів, теорія людського розвитку, теорії територіально -

виробничих систем, теорія адміністративно-територіального устрою (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Еволюція вчення про територіальну структуру господарства 

Джерело: розроблено автором 

 

Основоположником узагальненого уявлення про територіальну структуру господарства є 

І.М. Маєргойз, який характеризував її як сукупність взаєморозташування і зчленованих територіальних 

елементів, що знаходяться в складній взаємодії в процесі розвитку і функціонування економічної 

системи. 

У 70-х рр. ХХ століття І.М. Маєргойз протиставив традиційній схемі, яка полягає в описі 

територіальної структури господарства спочатку в галузевому, потім в територіальному розрізах, свою 

концепцію дослідження, вважаючи, що джерелом розвитку територіальної структури господарства є 

процес територіального поділу праці в країні, а господарство країни слід розглядати не як ціле, що 

складається з частин, а як єдину і базову таксономічну одиницю економіко -географічного дослідження. 

Крім того, автор вважав, що господарство є поліструктурним, тобто складається з соціально-

економічної (або соціальної) структури народного господарства, галузевої і територіальної структур), 

його територіальна структура включає в себе населення, інфраструктуру, виробництво і природні 

ресурси [4]. 

Аналіз результатів досліджень українських вчених (Алимова О.М., Воблого К.Г., 

Долішнього М.І., Паламарчука М.М., Першина П.М.) свідчить про подальший розвиток концепцій 

Теорії розміщення виробництва 

(теорія сільськогосподарського штандорта І. Тюнена, теорія раціонального штандорту промислового підприємства 

В. Лаунхарда, теорія промислового штандорту А. Вебера, теорія центральних місць В. Кристалера, теорія 

організації економічного простору А. Льоша, теорія розміщення У. Айзарда) 

Теорії полюсів зростання 

(теорії Ф. Перу, Ж. Будвіля, Х.Р. Ласуена, П. Потьє) 

Теорії економічного районування і ТВК 

(Н.Н. Баранський, Н.Н. Колосовський, І.Г. Александров, 

М.К. Бандман, М.М. Некрасов, Ю.Г. Саушкін, Б.С. 

Хорєв, П.М. Алампієв, Е.Б. Алаєв) 

Теорія територіальної структури господарства 

(І.М. Майєргойз, А.Г. Гранберг, Ю.Н. Гладкий, А.І. 

Чистобаєв, П.Я. Бакланов, П.М. Полян, Г.М. Лаппо) 

ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА 

Сучасні теорії (теорія кластерів, теорія людського розвитку, теорія територіально-виробничих систем, теорія 

адміністративно-територіального устрою) 
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розміщення продуктивних сил і економічного районування. Разом з тим необхідно підкреслити, що 

просторові параметри і особливості розвитку регіонів і відповідних соціально -економічних систем 

сфокусовані саме в територіальній структурі господарства, що відображує взаємне розташування 

соціально-економічних об’єктів у просторі. У зв’язку з цим, особливого значення набуває пізнання 

теоретичних основ територіальної структури господарства. Розвиток теорії територіальних структур 

господарства має величезне практичне значення, так як при розробці стратегії ефективного розвитку 

господарства в першу чергу необхідно виходити із загальних принципів територіальної організації 

суспільства, аналізу умов і факторів і тенденцій їх розвитку [6-10]. 

Узагальнення теоретичних підходів до територіальної структури господарства дозволило дати 

наступне її визначення. Це оптимальне просторове співвідношення в розташуванні територіальних, 

виробничих, соціальних, інфраструктурних та природних об’єктів, а також їх комплексів (об’єднань) з 

характерними стійкими зв’язками, які наділені певними функціями, спрямованими на сталий соціально -

економічний розвиток регіону для забезпечення гідного життя і вільного розвитку людей. Отже, 

визначальною властивістю територіальної структури виступає оптимальність, під якою в даному 

випадку мається на увазі найбільша відповідність певним умовам. Іншими словами,  взаємозв’язок і 

взаєморозташування елементів територіальної структури повинно відповідати певним показникам 

якості – критеріям оптимальності. До критеріїв оптимальності економічних систем часто відносять 

максимум прибутку, мінімум витрат ресурсів (фінансових, людських, матеріальних, організаційних, 

технічних, просторових, часових, інформаційних, транспортних). Детальне дослідження представлених 

на рис. 1 теорій дозволяє виділити певні критерії оптимальності. Так, в теоріях розміщення 

виробництва в якості оптимального критерію виступає мінімальна відстань до центру (економічного 

центру, міста) внаслідок чого мінімізуються транспортні витрати і варіюються ціни. На відміну від них, 

автори теорій полюсів зростання структурують економічний простір території регіону, визначаючи 

певні полюси зростання, які і виступають в якості оптимумів для інших об’єктів. У більшості теорій 

економічного районування оптимальність полягає в раціональному розселенні, формуванні 

агломерацій, створенні територіально-виробничих комплексів. 

Узагальнюючі зарубіжні і вітчизняні теоретичні підходи до пошуку оптимальних моделей 

територіальної структури, слід зазначити що дане питання залишається дискусійним. Це пов’язано, в 

першу чергу, з багатоманітністю елементів територіальної структури, а також складністю і 

неоднорідністю взаємовідносин, що призводить до формування горизонтальних і вертикальних 

взаємозв’язків між ними. При чому процеси реформування і децентралізації в Україні тільки 

загострюють дану проблему. Основна мета територіальної реформи в Україні передбачає створення 

умов для отримання громадянами тих послуг, яких вони потребують незалежно  від місця проживання. 

Таким чином, укрупнення територіальних громад пропонується проводити за допомогою об’єднання 

дрібних неперспективних територіальних громад навколо «центрів тяжіння» – економічно розвинених 

міст або селищ за умови надання державної підтримки у вигляді субвенцій на розвиток інфраструктури  

об’єднаної територіальної громади. 

У зв’язку з цим пропонується використовувати підхід до формування оптимальної 

територіальної структури господарства регіону в контексті реформування територіального устрою, 

який, на відміну від існуючих, визначає взаємозв’язки між певними елементами за допомогою 

гравітаційних моделей. Зокрема, в основу закономірностей взаємозв’язків між елементами 

(компонентами) територіальної структури покладено формулу, яка аналогічна закону всесвітнього 

тяжіння [12]: 

,       (1) 

де G – гравітаційна постійна (у випадку з елементами територіальної структури приймаємо 

умовно за одиницю); 

m – маса (в якості маси можна розглядати чисельність населення, валову додану вартість, 

обсяги реалізації промислової продукції, капітальні інвестиції, вартість основних фондів тощо);  

r – відстань між елементами територіальними структури. 

Іншими словами, два елемента територіальної структури притягаються один до одного з силою, 

прямо пропорційною добутку їх мас і обернено пропорційною квадрату відстані між ними. 

У зв’язку з тим, що елементарною складовою територіальної структури господарства регіону 

виступає місто, розрахуємо силу взаємозв’язків на прикладі територій міських рад Донецької області – 

потенційних центрів майбутніх об’єднаних територіальних громад. В якості «центрів тяжіння» 

обираємо найбільші за показниками забезпеченості організаційно-економічними і фінансовими 

ресурсами міські ради, а саме: Маріупольську і Краматорську. В якості маси обираємо показник валової 

доданої вартості (ВДС) на одного мешканця у 2018 р. Результати проведених розрахунків представлено 

в табл. 1. 

За підсумками розрахованих в табл. 1 сил взаємозв’язків між «центрами тяжіння» і містами 

можна провести ранжування, групування за допомогою різних методів (наприклад, методу аналітичного 

групування або кластерного аналізу), в результаті чого отримуємо територіальну структуру 
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господарства з високим, середнім і низькім рівнями взаємозв’язків. Крім того, при визначенні сил 

тяжіння одного і того ж елемента (міста) до різних «центрів тяжіння» з’являється можливість порівняти 

сили взаємозв’язку. Так, в нашому випадку Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Слов’янськ мають 

високу силу взаємозв’язку з Краматорськом. В той час сила тяжіння досліджуваних міст з Маріуполем є 

низькою, зокрема міста з найбільшими показниками Селидове і Покровськ мають в 1,5 -2 рази 

відповідно більше значення тяжіння з містом Краматорськ. 

 

Таблиця 1 

Сила взаємозв’язків територій міських рад Донецької області у 2018 р. 

Місто* 

ВДС на 1 

мешканця, млн. 

грн./ос. 

Відстань, км Сила тяжіння 

до Маріуполя до Краматорська з Маріуполем з Краматорськом 

1. Авдіївка 32,84 115 67 1,15 1,37 

2. Бахмут 74,69 169 35 1,21 11,39 

3. Вугледар 14,82 78 109 1,12 0,23 

4. Добропілля 60 155 46 1,15 5,30 

5. Дружківка 66,1 167 13 1,09 73,07 

6. Костянтинівка 70,84 157 25 1,33 21,18 

7. Краматорськ 186,83 - - - - 

8. Маріуполь 461,42 - - - - 

9. Мирноград 48,96 133 54 1,28 3,14 

10. Новогродівка 14,64 123 61 0,45 0,74 

11. Покровськ 74,24 133 58 1,94 4,12 

12. Селидове 50,52 116 68 1,73 2,04 

13. Слов’янськ 114,21 193 16 1,41 83,35 

14. Торецьк 68,29 144 43 1,52 6,90 

*дані за наведено за міськрадами 
Джерело: розраховано автором за даними [13; 14] 

 

Висновки. Отже, проведене дослідження підходів до пошуку оптимальної територіальної 

структури господарства регіону дає можливість зробити наступні висновки. Починаючи з початку ХІХ 

століття набули розвитку безліч підходів до оптимальної територіальної структури господарства. При цьому 

доцільно зазначити, що кожний підхід пропонує використовувати свій критерій або їх набір для 

встановлення оптимальності територіальної структури. Узагальнення і розвиток існуючих підходів 

дозволили запропонувати власний підхід щодо формування оптимальної територіальної структури 

господарства регіону, в основі якого, на відміну від інших, в якості критерію оптимальності виступає сила 

взаємозв’язків (сила тяжіння) між її елементами. Сила тяжіння визначається за допомогою гравітаційної 

моделі, аналогічної закону всесвітнього тяжіння. В якості маси можуть виступати показники, що 

характеризують організаційно-економічний і фінансовий потенціал. Також можна збільшувати, або 

зменшувати кількість «центрів тяжіння», що свідчить про відносність даного підходу. Запропонований 

підхід є типовим і може бути використаний при встановленні сили взаємозв’язку між іншими елементами 

(територіально-виробничими комплексами, вузлами, підприємствами) при формування оптимальної 

територіальної структури господарства регіону. 
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АНАЛІЗ СЕКТОРАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ФІНАНСУВАННЯ НДДКР ЯК 

СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ 
 
У статті обґрунтовано актуальність фінансової політики в забезпеченні інноваційного розвитку країни, і зокрема 

необхідність аналізу секторальної структури фінансування НДДКР з урахуванням досвіду іноземних країн.  
Здійснено ґрунтовний аналіз секторальної структури фінансування НДДКР як складової фінансової політики 

забезпечення інноваційного розвитку. Побудовано динамічні ряди статистичних даних для таких показників: частки валових 
внутрішніх витрат на НДДКР у ВВП; часток витрат на НДДКР, профінансованих державним, підприємницьким, приватним 
неприбутковим секторами та сектором вищої освіти. Виявлено основні тренди, специфічні особливості структури 
фінансування НДДКР в окремих країнах. 

Ключові слова: НДДКР, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, фінансова політика, фінансова структура, 
секторальна структура, фінансування, фінансове забезпечення, сектор економіки. 
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ANALYSIS OF SECTORAL STRUCTURE OF R&D FINANCING AS A COMPONENT 

OF FINANCIAL POLICY FOR INNOVATION DEVELOPMENT 
 
One of the priority areas of innovation development management is the financial policy of its provision. In modern conditions, 

optimal financing is a critical component of innovative development, given the limited financial resources, the presence of both strengths 
and weaknesses of alternative sources of financial security, the specifics of innovation and its impact on economic growth. 

The article substantiates the relevance of financial policy for innovation development, and in particular the need to 
analyze the sectorial structure of R&D financing, taking into account the experience of foreign countries.  

There is deep analysis of the sectorial structure of R&D financing as a component of the financial policy for innovation 
development. Dynamic series of statistical data for the following indicators are constructed: share of gross domestic expenditure on 
R&D in GDP; shares of R&D expenditures financed by the public, business, private non-profit and the higher education sectors. The 
main trends, specific features of the structure of R&D financing in some countries are revealed. 

Key words: R&D, innovative development, innovative activity, financial policy, financial structure, sectorial structure, 
financing, financial provision, sector of economy.  

 

Вступ. Одним із пріоритетних напрямків менеджменту інноваційного розвитку є фінансова 

політика його забезпечення. У сучасних умовах оптимальне фінансування є критичною складовою 

інноваційного розвитку, зважаючи на обмеженість фінансових ресурсів, наявність водночас сильних і 

слабких сторін альтернативних джерел фінансового забезпечення, специфіку інноваційної діяльності та її 

вплив на економічне зростання. 

Окремі аспекти фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) як 

складової фінансової політики забезпечення інноваційного розвитку досліджували низка науковців. 

С. Балашова (2015) оцінювала вплив в країнах ОЕСР державної системи фінансування НДДКР на 

підприємницький сектор, зокрема таких інструментів, як фінансування досліджень, що проводяться в 

громадському секторі (в державних науково-дослідних організаціях і вищих навчальних закладах), 

фінансування досліджень, що проводяться в підприємницькому секторі (через держзамовлення, гранти 

тощо), податкові субсидії і пільги, що надаються бізнесу для проведення науково-дослідних та 

дослідницько-конструкторських робіт [1]. К. Бояринова (2009) вивчала фінансове забезпечення 

інноваційного розвитку України [2]. Дж. Гросманн (1991) досліджував інновації та зростання в глобальній 

економіці [3]. О. Дацій (2004) аналізував фінансове забезпечення інноваційного розвитку на рівні регіону 

[4]. О. Колодізєв (2011) досліджував на рівні дисертаційної роботи фінансове забезпечення інноваційного 

розвитку національної економіки [5]. І. Марковський (2011) акцентував увагу на фінансовому забезпеченні 

інноваційного розвитку в країнах-членах Європейського Союзу [6]. А. Пессоа (2007) прослідковував зв’язок 

витрат на наукові дослідження й розробки та економічного зростання [7]. І. Підоричева (2014) аналізувала 

фінансове забезпечення та організаційно-економічне супроводження інноваційних процесів в економіці 

України [8]. С. Соколов-Младенович (2016) в результаті побудови моделі множинної регресії дійшов 

висновку, що збільшення витрат на наукові дослідження та розробки у відсотках від ВВП на 1% призведе до 

збільшення темпу зростання реального ВВП на 2,2% [9] тощо. 

Проте питання порівняння секторальної структури фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку в іноземних країнах досліджено фрагментарно, потребує комплексного аналізу й наукового 

розвитку з урахуванням новітніх тенденцій та сучасного зарубіжного досвіду. 
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Основні результати дослідження. Слід зазначити, що інноваційний розвиток передбачає значну 

передачу ресурсів між секторами економіки, організаціями, країнами. Валові внутрішні витрати на наукові 

дослідження та розробки (НДДКР) (табл. 1) включають як капітальні, так і поточні видатки у чотирьох 

основних секторах: державному, підприємницькому, приватному некомерційному секторах та вищій освіті, 

охоплюючи фундаментальні й прикладні дослідження, а також експериментальні розробки. 

Таблиця 1 

Валові внутрішні витрати на НДДКР (% від ВВП) (складено автором за даними [10]) 
№ 

з/п 
Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Болгарія 0,43 0,45 0,49 0,56 0,53 0,60 0,64 0,79 0,96 0,78 0,75 

2 Естонія 1,07 1,26 1,40 1,58 2,31 2,12 1,72 1,43 1,47 1,25 1,29 

3 Латвія 0,55 0,58 0,45 0,61 0,70 0,66 0,61 0,69 0,63 0,44 0,51 

4 Литва 0,80 0,79 0,83 0,78 0,90 0,89 0,95 1,03 1,04 0,84 0,89 

5 Польща 0,56 0,60 0,66 0,72 0,75 0,88 0,87 0,94 1,00 0,96 1,03 

6 Російська Федерація 1,12 1,04 1,25 1,13 1,01 1,03 1,03 1,07 1,10 1,10 1,11 

7 Румунія 0,51 0,55 0,44 0,46 0,50 0,48 0,39 0,38 0,49 0,48 0,50 

8 Словаччина 0,45 0,46 0,47 0,62 0,66 0,80 0,82 0,88 1,17 0,79 0,88 

9 Словенія 1,42 1,63 1,82 2,06 2,42 2,57 2,58 2,37 2,20 2,01 1,86 

10 Угорщина 0,96 0,98 1,13 1,14 1,19 1,26 1,39 1,35 1,36 1,20 1,35 

11 Україна 0,85 0,85 0,86 0,83 0,74 0,75 0,76 0,65 0,61 0,48 0,45 

12 Чеська Республіка 1,30 1,24 1,29 1,34 1,56 1,78 1,90 1,97 1,93 1,68 1,79 

 

Візуалізацію динаміки зміни витрат на НДДКР за період з 2007 по 2017 рік в обраних країнах 

Європи (у т.ч. державах-членах Європейського Союзу) представлено на рис.1. 

Рис. 1 Динаміка зміни витрат на НДДКР у 2007-2017 рр. (побудовано автором) 

 

Як бачимо, тенденція щодо зміни частки валових внутрішніх витрат на НДДКР у ВВП суттєво 

відрізняється, що можна пояснити індивідуальними особливостями як економічного розвитку в цілому, так і 

інноваційного розвитку різних країн, зокрема. У багатьох країнах ЄС відмічається поступове зростання 

величини даного показника з 2009 року після виходу з фінансової кризи (Естонія, Словенія, Польща, Чеська 

Республіка). Щодо України, то прослідковується більш-менша стабільна динаміка, проте на досить 

низькому рівні витрат на НДДКР в порівнянні з іншими державами. Більш того, починаючи з 2013-2014 рр. 

спостерігаємо тенденцію до зменшення частки витрат на НДДКР у ВВП України, причиною чого можна 

вважати системну кризу в державі. 

Проаналізуємо валові витрати на НДДКР за основними джерелами їх фінансування: частки НДДКР, 

профінансовані державним сектором (табл.2), підприємницьким сектором (табл. 3), сектором вищої освіти (табл. 4), 

приватним неприбутковим сектором (табл. 5), профінансованих за кошти іноземних джерел (табл. 6). 

З поміж даної вибірки країн, найбільша частка витрат на НДДКР, профінансованих державним сектором, 

має місце в Російській Федерації, Латвії, Україні та Естонії. Натомість, найменші – у Словенії та Болгарії (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Частка витрат на НДДКР, профінансованих державним сектором у 2015-2017 рр. (побудовано автором) 
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Таблиця 2 

Частка витрат на НДДКР, профінансованих державним сектором 

(% від витрат на НДДКР) (складено автором за даними [11, 12, 13]) 
№ 

з/п 
Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Болгарія 56,7 61,2 60,5 43,2 38,8 31,5 31,6 26,4 20,3 21,8 24,3 

2 Естонія 45,6 50,0 48,8 44,1 32,8 38,3 47,2 49,5 46,4 37,6 40,2 

3 Латвія 49,9 47,3 44,7 26,4 22,5 23,9 23,9 25,6 32,7 47,7 43,6 

4 Литва 46,9 54,6 52,7 46 42,2 39,7 34,5 33,1 35,3 39,2 36,4 

5 Польща 58,6 59,8 60,4 60,9 55,8 51,3 47,2 45,2 41,8 38,9 38,3 

6 Російська Федерація 62,6 64,7 66,5 70,3 67,1 67,8 67,6 69,2 69,5 66,2 67,0 

7 Румунія 67,1 70,1 54,9 54,4 49,1 49,9 52,3 48,5 41,7 39,6 35,9 

8 Словаччина 53,9 52,3 50,6 49,6 49,8 41,6 38,9 41,4 31,9 41,0 35,5 

9 Словенія 35,6 31,3 35,7 35,3 31,5 28,7 26,9 21,8 19,9 20,2 22,9 

10 Угорщина 44,4 41,8 42,0 39,3 38,1 36,9 35,9 33,5 34,6 26,2 31,9 

11 Україна 52,2 50,8 49,8 46,7 43,8 50,3 47,7 45,8 40,1 39,3 44,2 

12 Чеська Республіка 44,7 44,8 47,8 44,4 41,7 36,8 34,7 32,9 32,2 35,6 34,6 

 

 

Варто зауважити, що саме в Словенії спостерігаються найвищі показники частки витрат на НДДКР 

у ВВП при мінімальних витрат на НДДКР, профінансованих державним сектором. А в Україні, Російській 

Федерації та Латвії при значних обсягах фінансування за рахунок державного сектору показник частки 

витрат на НДДКР у ВВП є порівняно низьким. Хоча, наприклад, в Естонії в обраний проміжок часу частка 

витрат на НДДКР у ВВП є порівняно високою при значних обсягах фінансування за рахунок державного 

сектору. Аналогічна ситуація має місце і в інших країнах, що не дає можливості зробити однозначні 

висновки стосовно взаємозв’язку досліджуваних показників на основі табличних та графічних даних. 

Показники частки витрат на НДДКР, профінансованих підприємницьким сектором за 

досліджуваною вибіркою країн, наведено в табл.3. Найвищі показники витрат на НДДКР, профінансованих 

підприємницьким сектором, у 2017 році характерні для Словенії, Угорщини, Румунії, тоді як найнижчі – у 

Латвії, Російській Федерації та Україні. Проте ці позиції не є стійкими в динаміці. 

Таблиця 3 

Частка витрат на НДДКР, профінансованих підприємницьким сектором (% від витрат на НДДКР) 

(складено автором за даними [11, 12, 13]) 
№ 

з/п 
Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Болгарія 34,2 30,6 30,2 16,7 16,9 20,8 19,5 22,3 35,6 43,6 43,2 

2 Естонія 41,6 39,8 38,5 43,6 55 51,3 42,1 37,1 41 48,2 43,6 

3 Латвія 36,4 27,0 36,9 38,8 24,8 23,7 21,8 27,8 20,0 21,6 24,1 

4 Литва 32,8 29,3 30,8 32,4 28,2 26,5 27,5 32,7 28,5 39 35,4 

5 Польща 34,3 30,5 27,1 24,4 28,1 32,3 37,3 39,0 39,0 53,1 52,5 

6 Російська Федерація 29,4 28,7 26,6 25,5 27,7 27,2 28,2 27,1 26,5 30,2 29,5 

7 Румунія 26,9 23,3 34,8 32,3 37,4 34,4 31,0 32,9 37,3 49,4 54,4 

8 Словаччина 35,6 34,7 35,1 35,1 33,9 37,7 40,2 32,2 25,1 46,2 49,0 

9 Словенія 58,3 62,8 58 58,4 61,2 62,2 63,8 68,4 69,2 69,2 63,1 

10 Угорщина 43,9 48,3 46,4 47,4 47,5 46,9 46,8 48,3 49,7 56,4 52,7 

11 Україна 30,2 27,1 25,9 23,8 24,6 28,6 29,0 32,9 39,6 36,9 30,1 

12 Чеська Республіка 47,2 45,0 39,8 40,8 37,7 36,4 37,6 35,9 34,5 39,5 39,3 

 

Аналогічно розглянемо й показники витрат на НДДКР, профінансованих сектором вищої освіти, які 

в порівнянні з першими двома дослідженими секторами, є несуттєвими за величиною (табл. 4). 

Таблиця 4 

Частка витрат на НДДКР, профінансованих сектором вищої освіти (% від витрат на НДДКР) 

(складено автором за даними [11, 12, 13]) 
№ 

з/п 
Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Болгарія 1,0 0,4 0,7 0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

2 Естонія 0,9 0,5 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,9 0,2 0,3 1,0 

3 Латвія 0,9 2,5 3,0 1,4 1,6 2,0 2,7 2,3 2,2 2,9 2,5 

4 Литва 0,2 0,3 3,2 1,5 1,0 0,5 0,1 0,2 1,5 2,4 3,7 

5 Польща 0,2 4,1 6,7 2,5 2,4 2,6 2,1 2,2 2,2 2,4 3,0 

6 Російська Федерація 0,6 0,5 0,4 0,5 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 0,8 0,9 

7 Румунія 1,4 2,6 1,9 2,2 1,2 1,0 1,1 1,4 1,7 1,1 1,7 

8 Словаччина 0,2 0,3 0,6 0,4 1,8 1,7 2,7 2,2 3,3 1,9 1,6 

9 Словенія 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5 

10 Угорщина - - - - - - - - - - - 

11 Україна 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 

12 Чеська Республіка 0,8 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 
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При чому відмітимо, що по Угорщині дані за цим джерелом фінансування відсутні, через що її не 

порівнюємо за даним показником. Як бачимо, за часткою витрат на НДДКР, профінансованих сектором 

вищої освіти у 2015-2017 рр., Литва, Латвія, Польща та Словенія займають найвищі позиції в порівнянні з 

іншими країнами, найнижчі – Болгарія, Україна, Словенія, Естонія. У середньому протягом 2007-2017 років 

найвищий показник у Польщі, Латвії та Румунії, найнижчий в Україні, Болгарії, Словенії та Естонії. 

Аналогічно сектору вищої освіти як джерела фінансування незначна частка витрат на НДДКР в 

досліджуваних країнах фінансується і за рахунок неприбуткового сектору (табл. 5). 

Таблиця 5 

Частка витрат на НДДКР, профінансованих приватним неприбутковим сектором (% від витрат на 

НДДКР) (складено автором за даними [11, 12, 13]) 
№ 

з/п 
Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Болгарія 0,5 0,9 0,2 0,1 0,2 1,3 0,5 0,4 0,1 0,3 0,2 

2 Естонія 0,2 0,3 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 

3 Латвія 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,7 0,2 0,3 0,2 0,1 

4 Литва 0,1 - 0,1 0,1 1,2 1,4 1,0 0,2 0,2 0,2 0,3 

5 Польща 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

6 Російська Федерація 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 

7 Румунія 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

8 Словаччина 0,1 0,4 1,0 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,1 0,2 

9 Словенія 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

10 Угорщина 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 

11 Україна 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 Чеська Республіка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Зокрема, в Україні з 2014 року витрати на НДДКР практично не фінансуються приватним 

неприбутковим сектором. В деякі часові періоди аналогічна ситуація спостерігалася і в інших країнах 

(Словенія, Чехія) (рис. 3). 

 
Рис.3. Динаміка зміни частки витрат на НДДКР, що фінансуються приватним неприбутковим сектором (побудовано автором) 

 

Відносно високий рівень фінансування НДДКР за рахунок приватного неприбуткового сектору 

характерний для Литви, Угорщини, Словаччини, Румунії. Натомість, низький – в Україні, Чеській 

Республіці, Словенії, тощо. 

Останнім з основних джерел фінансування НДДКР є кошти іноземних джерел (табл. 6). 

Таблиця 6 

Частка витрат на НДДКР, профінансованих за кошти іноземних джерел (% від витрат на НДДКР) 

(складено автором за даними [11, 12, 13]) 
№ 

з/п 
Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Болгарія 7,6 6,8 8,4 39,6 43,9 46,3 48,3 50,9 43,8 34,2 32,2 

2 Естонія 11,7 9,4 11,3 11,4 11,9 10,0 10,3 12,5 12,2 13,6 15,0 

3 Латвія 12,7 23,1 15,4 33,4 51,0 50,4 51,6 44,2 45,0 27,8 29,8 

4 Литва 19,6 15,5 13 19,9 28,4 33,2 37,1 33,8 34,3 19,2 24,4 

5 Польща 6,7 5,4 5,5 11,8 13,4 13,3 13,1 13,4 16,7 5,5 6,0 

6 Російська Федерація 7,2 5,9 6,5 3,5 4,3 4,0 3,0 2,5 2,6 2,6 2,3 

7 Румунія 4,5 4,0 8,3 11,1 12,1 14,4 15,5 17,0 19,2 9,9 7,9 

8 Словаччина 10,2 12,3 12,8 14,7 14,2 18,7 18,0 23,7 39,4 10,7 13,7 

9 Словенія 5,8 5,6 6,0 6,0 7,0 8,6 8,9 9,3 10,6 10,2 13,1 

10 Угорщина 11,1 9,3 10,9 12,4 13,5 15,4 16,6 17,5 15 16,6 14,9 

11 Україна 15,9 15,6 22,3 25,7 24,1 19,4 21,6 20,4 18,9 22,1 24,4 

12 Чеська Республіка 7,3 8,9 11,3 13,9 19,7 25,9 27,2 30,5 32,5 24,0 25,0 

 

На відміну від часток фінансового забезпечення інноваційного розвитку за рахунок сектору вищої 

освіти чи неприбуткового сектору економіки, фінансування НДДКР за кошти іноземних джерел в багатьох 

країнах відіграють суттєву роль на ряду із фінансуванням державним та підприємницьким секторами. 
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Наприклад, в Латвії в 2011-2013 рр. частка фінансування витрат на НДДКР за кошти іноземних джерел 

перевищувала 50%. Так, найвище значення даного показника за період з 2015 по 2017 рік спостерігаємо в 

Болгарії та Латвії, Україні та Чеській Республіці, найнижчі – в Російській Федерації, Польщі, Румунії. 

Висновки та рекомендації. Результати дослідження свідчать, що в Україні та 11 країнах – її 

найближчих сусідів фінансова політика забезпечення інноваційного розвитку країни суттєво відрізняється, 

зокрема, щодо секторальної структури фінансування НДДКР та виявлених тенденцій в динаміці 

досліджуваних показників. Рекомендовано в Україні знижувати частку витрат на НДДКР, що фінансуються 

державним сектором, і стимулювати використання інших джерел фінансування інноваційного розвитку, а 

саме за рахунок підприємницького сектору та іноземних джерел. 

Отримані результати потребують подальшого наукового розвитку з метою емпіричного 

підтвердження впливу секторальної структури фінансування НДДКР на макроекономічні показники країни. 
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ТЕОРІЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТУРИЗМУ, 

ЯК ОСНОВА ТУРИЗМОЛОГІ 

 
У статті досліджено головні етапи та закономірності розвитку туристичної науки. Проаналізовано основні засади, 

щодо становлення теорії науки про туризму. З’ясовано місце та роль теоретичних засад туризму в основі туризмології, як 
комплексної міждисциплінарної науки. В статті доведено, що теорія туризму є відкритою системою з логічно упорядкованими 
науковими знаннями про зазначене явище. Автори доводять, що формування теорії туризму пов’язано та обумовлене 
процесом перетворення туризму в суспільний чинник, що впливає на розвиток людської цивілізації в її новітній історії. Було 
доведено, що туризм є універсальною наукою ,яка забезпечується низкою суміжних наук і сама перетвориться у їхню 
складову. Отже, в статті було обґрунтовано, що туризмологія сьогодні є системою прикладних наук про туризм і визначає 
науковий міждисциплінарний напрям в рамках якого об’єднуються різноманітні дослідження туризму, як соціально-
економічного явища та процесу. 

Ключові слова: теорія туризму, концепції, туризмологія, науково-дослідні інститути, наукові школи. 
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THEORY AND CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF TOURISM  

AS THE BASIS OF TOURISMOLOGY 
 
International tourism in the first quarter of the XXI century. is a complex, multifaceted, social and economic 

phenomenon. The definition of the category "tourism" shows that it is a symbiosis of travel, health, recreation and business, the 
composition of the service sector to meet the needs of tourists who need scientific volume. Tourism is formed as a multifunctional 
segment with a specific specialization in the labor market. Thus, all this together contributes to increasing the efficiency of providing 
services in the field of tourism. The study of tourism has a systemic nature, requires an interdisciplinary approach of different 
sciences 

The main stages and regularities of development of tourist science are investigated in the article. The basic principles of 
formation of the theory of science of tourism are analyzed. The place and role of theoretical principles of tourism in the basis of 
tourism as a complex interdisciplinary science are clarified. The article proves that the theory of tourism is an open system with 
logically ordered scientific knowledge about this phenomenon. The authors argue that the formation of the theory of tourism is 
connected and conditioned by the process of transforming tourism into a social factor that influences the development of human 
civilization in its recent history. It has been proved that tourism is a universal science, which is provided by a number of related 
sciences and itself will become part of them. Thus, the article substantiated that tourism is today a system of applied sciences of 
tourism and defines the scientific interdisciplinary direction in which various studies of tourism as a socio-economic phenomenon 
and process are combined. 

Key words: tourism theory, concepts, tourism studies, research institutes, scientific schools. 

 

Постановка проблеми. Міжнародний туризм у першій чверті XXI ст. є складним, багатогранним, 

соціальним та економічним явищем. Визначення категорії «туризм» свідчить, що це симбіоз подорожей, 

оздоровлення, відпочинку та бізнесу, складна галузь сфери послуг щодо задоволення потреб туристів, яка 

потребує наукового обґрунтування. Туризм сформувався, як поліфункціональний сегмент із конкретною 

спеціалізацією на ринку праці. Отже, все це разом сприяє зростанню ефективності надання послуг у сфері 

туризму. Дослідження туризму має системний характер, потребує міждисциплінарного підходу різних наук.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у становлення та функціонування науки 

про динамічний розвиток туризму належить як вітчизняним так і зарубіжним вченим. Так, вагомий 

науковий доробок у розвиток теорії туризму та узгодженні фахових компетентностей для ефективної 

туристичної діяльності розглянуто у працях Бездухової В, Гончаренко С,  Дахіної О, Лебедєва О, 

Пономарьова О, Нишкало Н., Пазенюк В, Ткаченко Т, Федорченко В. А серед зарубіжних науковців: 

датський науковець Липер Н. звертає увагу, що обгрунтування суті туризму має базуватись на цілісному, 

системному підході.  

Таке трактування згодом трансформувалося у гнучку систему методологічних принципів, які 

необхідні при визначенні перспектив розвитку туризму. Зазначимо, український вчений Г. Бачинський у 

своїх дослідженнях доводить, що туризмологія - це міждисциплінарна наука на контакті природних, 

гуманітарних і технічних наук про гармонізацію відносин між природою та суспільством, що формує 

соціологією [1, с. 173] 

Проте, не дивлячись на значну наявність наукових праць, відсутнє цілісне уявлення про туристичну 

науку, її об’єкт і предмет, зміст та структуру. 

Метою статті є дослідження головних стадій та закономірностей встановлення науки, аналіз засад 

формування теорії і визначення місця та ролі в структурі системи наукових знань по туризму. 
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Виходячи із мети ми пропонуємо розв’язання наступних завдань, зокрема: з’ясувати закономірності 

еволюції туризму як соціально-економічного явища; визначити особливості встановлення сучасної теорії 

туризму та місце у цьому процесі навчальних науково-дослідних інститутів; проаналізувати роль та 

особливості різних наукових шкіл у становленні науки про туризм. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стрімко зростає місце та роль туризму в соціально-

економічному, суспільному житті, що потребує певного наукового тлумачення, а також теоретичного 

переосмислення даного процесу. Формування теорії туризму відповідає сучасним вимогам щодо 

узагальнення та систематизації різновекторних досліджень туризму як соціально-економічного явища. 

Логічне узагальнення концептуальних теоретичних засад туризму є досвідом суспільної практики. 

Варто зауважити, що до середини 19 ст. туризм за своєю суттю формувався, як привілейоване 

явище, яке не значного впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. Широке застосування 

туризму набуло популярності у Західній Європі з формуванням світового ринку. Зокрема, в Альпійських 

країнах отримала масового  застосування бальнеологія та рекреаційний туризм, як перші загальновживані 

складові туризму. Зазначимо, що саме в Німеччині, Австрії, Лігтенштейні, Швейцарії спробували вперше 

систематизувати та структуризувати знання, які тісно пов’язані з тенденціями становлення та розвитку 

туристичної галузі. Зокрема, у 1795-1796 рр. А. Шльозером було прочитано лекції студентам університету 

м. Гюнтинен [4. С. 7], проте, встановлення туризму припадає на 80-ті роки 19 ст.. Так зокрема, Й. Ангерера 

(1881р) видав працю «Туризм у німецькому південному тіролі», швейцарський економіст Е. Фролер (1883 

р.) опублікував монографію «Готельне господарство», австрієць Й. Шраднер проголосив доповідь на 

міжнародному конгресі з динамічного та ефективного туристичного розвитку в Австрійських провінціях [5, 

с.35]. Саме у той період починає формуватися туристична термінологія, яка є основою становлення нової 

науки. Отже, можемо констатувати, що у кінці 19-поч.20 ст. були сформовані основи теорії туризму, як 

визначального явища суспільного життя. 

Становлення сучасної теорії туризму пов'язане із виникненням та формуванням інституцій, зокрема, 

навчально-дослідницьких структур, що започаткували дослідження в галузі туризму. Варто виділити в 

історичному розрізі перші навчальні заклади, які формували основи теорії туризму. Зокрема, одним із 

перших були Вище училище готельного господарства і транспорту в Дюссельдорфі, інститут Туризму при 

Вищому торгівельному училищі в Берліні, Науково-дослідний інститут туризму при Вищому училищі 

світової торгівлі у Відні, Інститут досліджень з туризму у м. Берн. Вище зазначене підтверджує, що 

зародження туризму, як суспільно-економічного явища та становлення його, як науки відбулося на теренах 

Європи. Значний доробок у розвиток  теорії туризму був сформований у США. У Національному 

університеті м Вашингтон в 1932 році вперше була розроблена навчальна програма з готельно-ресторанної 

справи. Вперше запровадив поняття «рекреація» американський науковець-економіст Р.Браун у своїй 

монографії «Бізнес-рекреації». 

Особливості розвитку туристичної галузі у 2 пол. 20 ст. пов'язані із створенням Міжнародної 

Асоціації Наукових Експертів з туризму (AIEST) у Швейцарії в 1949 р.. Значний внесок в ефективну роботу 

даної інституції здійснив професор К. Каспар, багаторічний її президент. Вагома роль на розвиток теорії 

туризму припадає на Східно-Європейські країни. Так, у 50-х рр. 20 ст. у Польщі започатковано Науково-

дослідний інститут туризму при Вищому училищі статистики та планування у Варшаві. Зазначимо, в 

Югославії у 60-ті роки 20ст. з'явилася системна підготовка фахівців туристичної галузі,  а в 70-ті подібні 

заклади вищої освіти були відкриті в СРСР, Болгарії, Чехословаччині та Угорщині. 

Виникнення  і розвиток теорії туризму є доробком не тільки функціонуючих туристичних 

інституцій, а також наукового внеску вчених, які були засновниками даного напрямку гостинності. Значну 

частину в розвиток теорії про туризм здійснили швейцарські науковці К.Крафт а також В. Хунзікеза. 

Надбання та здобутки Швейцарської наукової школи примножують Д. Кріпендорф, П. Річ через 

дослідження маркетингу туристичної діяльності та охорони природного середовища, К.Каспар 

спеціалізується в науково-теоретичних, фундаментальних дослідженнях у різних галузях туризму. 

Окремо варто виділити Австрійську і німецьку науково-туристичну школу та її представників, 

зокрема, П.Бернекер, Г. Валтерспіль, В.Еднер, Дж. Стадрнер, Е.Спат, Дж. Мазанец, Б. Пістер. 

Значний доробок у становлення теорії туризму здійснили радянські вчені В. Азар, М. Ананьєв, 

Н. Крачило, М. Немоляєва, В.Федорченко. 

Дослідження впливу туризму на соціально-економічний розвиток держави та регіонів знаходимо у 

працях українських науковців, зокрема В. Євдокименка, М. Долішнього, Д. Стійченка, Т. Ткаченка, 

О. Любіцевої. 

Отже, сучасні тенденції розвитку теорії туризму на, на наш погляд, полягають у наступних 

напрямах [6, c.3-10]. 

По-перше, зростає кількість навчальних та науково-дослідницьких закладів у туристичній галузі. 

Так, зокрема, в Австралії, Австрії, Великобританії, Італії, Канаді, Новій Зеландії, Німеччині, США, 

Швейцарії, Франції, Японії готують в профільних університетах фахівців сфери туризму. Варто зазначити, у 

90-х роках ХХ ст. туристичне підприємництво перемістилось у регіони країн, що розвиваються, де туризм 

став основою формування сталого розвитку економіки. Наведені процеси та явища є актуальними для 
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Австралії, В’єтнаму, Гонконгу, Індії, Канади, Китаю, Куби, Нової Зеландії, Тайланду, Японії [2, с.123-125]. 

По-друге, у це період дослідження стрімко зростає кількість спеціалістів з науковими ступенями і 

званнями в галузі туризму. 

Визначальним чинником є зростання потреб у фаховій підготовці висококваліфікованих кадрів для 

менеджменту та маркетингу туристичної діяльності. 

По-третє , в умовах становлення сучасних засад теорії розвитку туризму, зростає перелік 

періодичної та спеціалізованої навчальної літератури. Туризм на рівні наукового, навчального та 

інформаційного оснащення, забезпечується великою кількістю навчальних та методичних посібників і 

додатковою літературою. 

По-четверте, збільшується кількість коштів, що залучаються для раціонального функціонування 

туристичної науки та дидактики. У 90-х роках ХХ ст. в Центрально-Східній Європі реалізовано було багато 

перспективних програм наукових досліджень та спеціалізованого навчання у галузі туризму «Tempus», 

«Phare», «Socrates», «Know How Fund», поглиблюється інтегральний характер теорії туризму. 

Важливі структурні перетворення теорії туризму ґрунтується на симбіозі низькі функціональних 

наукових напрямків зокрема маркетинг, менеджмент, фінансування, планування, управління людськими 

ресурсами тощо. Зауважимо, важко представити комплексне дослідження туризму без міжпредметних 

взаємозв’язків з іншими науковими галузями такими як: географія, історія, культурологія, екологія, 

соціологія та психологія. 

Зазначимо, туризм в умовах сьогоднішнього дня, знайшов свою нішу в структурі та предметах 

різних наук, що дало змогу розширити та поглибити зміст власного предмету дослідження. 

Отже, ряд авторів вважають, теоретичні знання про туризм ї комплексною наукою, що 

забезпечується рядом суміжних наук та інтегрується у структуру цих наук. Продемонструємо дане 

твердження схематично на рис. 1 

Значна кількість науковців рахує, що функціонування є не окремо взятої науки, а комплексу 

взаємозв’язаних теоретично-прикладних наук про туризм. Так, зокрема українські науковці О. Любіцева, В. 

Пазенко, В. Федорченко вважають, що найбільш вдалим визначенням для науки про туризм є 

«туризмологія». Адже, для назви науки про туризм, крім «туризмологій», вченими пропонувалися різні 

терміни зокрема, «туризмознавство», «туризмографія», «туризмометрія», а також «туристика». Зазначимо, 

проф. В. Пазенко звертає увагу на необхідність розрізняти сутність та явище туризму. Різноманітність 

туристичних явищ з’ясовується при допомозі емпіричного пізнання тоді, як сутність можна визначити 

застосовуючи логічно-наслідкові процедури мислення. 

Інший термін, який характеризує науку про туризм це «туризмознавство», зокрема О. Любіцева, В. 

Пазенко обґрунтовують, що це поняття, яке охоплює загальні знання про туризм. Туризмознавство з’ясовує 

становлення туризму, а також його історія та еволюцію теоретичних засад даного феномену/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Туризм у структурі суміжних наук та їх взаємозв’язок 

 

Ще один термін , який характеризує науку про туризм це «туризмологія» виходячи із трактування 

змісту етимології слова означає наукові розділи, книги, статті, щоденники, звіти та інші приклади 

епістолярного і белетристичного жанру про туризм. 

Особливими за наповненням і змістом є поняття «туризмометрія», воно сприяє математичному 

прорахунку туристичної діяльності, облікувати туристичні потоки щодо соціально-економічної 

результативності туризму. 

Поняття «туристика», отримало значне застосування, особливо в польській, словацькій, білоруський 

науковій літературі, заслуговує на незалежне трактування туристичних знань та концептуальних засад. 

Проте трактування поняття «туризмологія» порівняно з попередніми є найбільш обгрунтованим, 

концептуально відображає суть та зміст туризму як суспільного явища. Доказами цього є даний термін 

сформований на засадах наукових традицій побудови теорій в основі, яких є знання закономірностей 

власного об’єкта; «туризмологія», як поняття виокремлює науковий зміст знань, які вона містить. За  

визначенням українського вченого О. Любіцевої туризмологія є системою наукових теоретико прикладних 
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досліджень , формують міждисциплінарний напрям, у рамках якого здійснюються дослідження туризму як 

соціально-економічного явища [8. с.11]. Структурно-логічну схему туризмології покажемо на рис.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 Цілісна структурно-логічна схема туризмології 

 

Аналізуючи рисунок 2, бачимо, що, туризмологія формується, як цілісна система наукових напрямів 

про туризм та його вплив на соціально-економічну складову, а теорія та концептуальні засади туризму є 

його основою.  

Туризмологія визначає загальні теоретичні засади та концепції туризму, як системи наук на 

міждисциплінарному рівні. Суть проблематики туризмології полягає у взаємо відносинах людини, , 

туристичного продукту, туристичної дестинеації в умовах раціонального природокористування на засадах 

сталого розвитку. Варто зазначити, що предметом економіки туризму є дослідження економічної поведінки 

людини, яка формується в процесі виробництва, організації та реалізації туристичного продукту для 

задоволення потреб споживача. [9, с.87]. 

Визначення предмету маркетинг туризму пропонується як  «принципи і методи організації 

маркетингу туристичного бізнесу, вивчення споживчих переваг туристів, розкриття сутності аналізу процесу 

обслуговування в маркетингу послуг, аналіз сегментації споживачів туристичних послуг, основи управління 

маркетинговою діяльністю туристичної компанії» [10, с.13]. 

Спробуємо з’ясувати сутність туризму та зміст його теорії. Отже, теорія – це вища форма 

організації наукового знання, яка дає цілісне уявлення про закономірності та суттєві якісні характеристики 

явища, що досліджується [1, с.179]. Функціонування будь-якої теорії, зокрема туризму пов’язана з  

понятійним апаратом, який відображає властивості та тенденції досліджуваного явища, закономірності його 

розвитку. 

Основу понятійного апарату в туризмології становлять, за твердженнями В. С. Пазенка, терміни-

концепції– «системо формуючі одиниці туризмології…, які організують в понятійний спосіб увесь 

теоретично усвідомлений образ туризму» [3, с.55]. Виділимо найбільш вживані поняття, зокрема 

«дестинація», «індустрія туризму», «інфраструктура туризму», «подорож», «турист», «туризм», 

«туристичний продукт», тощо. У теорії туризму вони відбивають суттєві та необхідні ознаки конкретних 

явищ, пов’язаних з туризмом. 

Розглянуті терміни – концепції туризму не вичерпують зміст теорії туризму адже вони враховують 

вчення про принципи, судження, методи, функції. Принципи є основою будь-якої теорії, вихідна ідея 

вчення, початкова форму систематизації знань про туризм.  

Судження є складовою частиною теорії туризму, співставляючи поняття та встановлення зв’язків 

між предметом або явищем та його ознаками. Методи формують систему принципів, що визначають 

послідовнісь, операції, які необхідно здійснити, для вирішити конкретне завдань, щоб досягнути певної 

мети в туристичній діяльності.  

Досягнення математика, математичної статистики, інформатики активно включає у свій методичний 

інструментарій на сучасному етапі теорія туризму. Щоб координувати туристичні потоки, досліджувати 

динаміку ту структуру споживання туристичних послуг з успіхом використовуються методи математичного 

аналізу, економетричні методи, теорія масового обслуговування. 

Теорія туризму, як форма пізнання, здійснює певні функції, виділимо три найголовніших, зокрема, 

пояснювальну, синтезуючу і прогностичну. 

Пояснювальна функція туризму надає можливість визначити правдиву суть розвитку туризму, як у 

минулому так і на перспективу із застосуванням принципів. 

Інша функція теорії туризму є прогностична, яка надає можливість прогнозувати майбутнє: яким 

буде стан суспільного життя, особливості характеру взаємодії економічних, соціальних та політичних 

чинників  і як вони будуть впливати на планетарний розвиток туризму. 
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Третьою із перерахованих функцій теорії туризму є синтезуюча. Вона «синтезує всі здійснені 

узагальнення щодо туризму і відпрацьовує у системний спосіб цілісну теоретичну концепцію туризму, 

забезпечує комплексний підхід до туризму як предмету наукового пізнання» [3, с.11].  

Запропоноване судження є основою узагальнюючого висновку, зокрема теорія туризму є доведенне 

наукове знання, що підтверджено у формі багатьох взаємопов’язаних термінів-концепцій які виконує 

пояснювальну, синтезуючу та прогностичну функції. Підкреслимо при цьому, що теорія туризму є не просто 

складовою туризмології, а її найважливішим компонентом. І це зрозуміло, тому що із всієї сукупності знань 

про туризм найбільш зрілу і завершену форму мають тільки ті, які можуть бути систематизовані на основі 

положень і принципів теорії туризму[1, с.179-180] . 

Висновки і перспективи подальших розробок. Проаналізувавши сучасний стан розвитку теорії 

туризму, а також її місце та ролі в туризмології, зробимо наступні висновки: розширюється науково-

прикладний характер системи знань про туризм; досліджуючи туристичну галузь бачимо інтенсивне 

використання нового наукового та понятійно-категоріального апарату, що дає можливість використовувати 

інноваційні методи математики, інформатики, статистики; в суспільстві є потреба у збільшенні сучасних 

науково-прикладних знань про туризм, як визначне суспільного буття; здійснюється уніфікація туристичної 

термінології, а також методологічних, у першу чергу статистичних спостережень і досліджень у туризмі. 

Про те маємо не забувати, що у першій чверті ХХІ сторіччя наукові дослідження зіштовхуються з 

новими викликами, щодо аналізу, дослідження певних науково-теоретичних, а також прикладних проблем. 

Тому, постає потреба об’єднувати дослідження різних наукових і дослідних інституцій та освітніх установ, а 

також доробоки як вітчизняних та зарубіжних вчених у розв’язанні сучасних глобальних проблем, що стоять 

перед туризмом. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СФЕРИ 
 
В статті досліджено сутність поняття «модернізація». Встановлено підходи до трактування модернізації 

підприємств. Авторами формалізовано характеристики модернізації підприємств інфраструктурної сфери. Дослідження 
наукових праць щодо управління модернізаційним потенціалом виявило відсутність комплексних теорій. Авторами розкрито 
власне трактування поняття модернізаційного потенціалу підприємств інфраструктурної сфери. Модернізаційний потенціал 
підприємстві інфраструктурної сфери – це сукупність ресурсів та засобів (можливостей) їх активізації процесах структурної 
модернізації з подальшим інноваційним оновленням активів, технічного забезпечення, технологій надання сервісних послуг 
та управління системами підприємства. Вибір пріоритетів при модернізації підприємств відповідає таким вимогам: враховує 
економічні, екологічних, соціально-психологічні факторів підприємства; ефективно використовує доступну ресурсну базу; 
впроваджує інноваційні технології; розширює економічна самостійність; формує конкурентний статус, інфраструктуру та 
ринкові механізми саморегулювання економічних процесів; формує та накопичує інвестиційно-інноваційний потенціал. 
Послідовність формування модернізаційного потенціалу на підприємствах інфраструктурної сфери включає етапи: 
Формалізація завдань і цілей створення модернізаційного потенціалу; Конкретизація напрямів та об'єктів модернізації, що 
визначає ресурсний склад; Формування інструментарію залучення ресурсів та створення можливостей; Вибір методів 
діагностики вартості залучених ресурсів та їх оптимізації; Контроль за акумульованим потенціалом і розробка механізму його 
реалізації. 

Ключові слова: модернізація, модернізаційний потенціал, підприємства інфраструктурної сфери, поняття, 
послідовність, процес. 
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THEORETICAL FUNDAMENTALS OF FORMATION OF MODERNIZATION 

POTENTIAL AT THE ENTERPRISES OF THE INFRASTRUCTURE SPHERE 
 

The essence of the concept of "modernization" is investigated in the article. Approaches to the interpretation of enterprise 
modernization are established. The authors formalize the characteristics of modernization of infrastructure enterprises. The study of 
scientific works on the management of modernization potential revealed the absence of complex theories. The authors reveal their 
own interpretation of the concept of modernization potential of infrastructure enterprises. The modernization potential of the 
enterprise of the infrastructure sphere is a set of resources and means (opportunities) for their activation in the processes of 
structural modernization with further innovative renewal of assets, technical support, technologies of service provision and 
management of enterprise systems. The choice of priorities in the modernization of enterprises meets the following requirements: 
takes into account economic, environmental, socio-psychological factors of the enterprise; effectively uses the available resource 
base; introduces innovative technologies; expands economic independence; forms the competitive status, infrastructure and market 
mechanisms of self-regulation of economic processes; forms and accumulates investment and innovation potential. The sequence of 
formation of modernization potential at the enterprises of the infrastructural sphere includes stages: formalization of tasks and 
purposes of creation of modernization potential; specification of directions and objects of modernization, which determines the 
resource composition; formation of tools for attracting resources and creating opportunities; choice of methods for diagnosing the 
cost of resources involved and their optimization; control over the accumulated potential and development of the mechanism of its 
realization. 

Key words: modernization, modernization potential, enterprises of infrastructural sphere, concepts, sequence, process. 
 

Постановка проблеми. В сучасних викликах динамічних структурних перебудов пріоритетів у 

розвитку окремих галузей національної економіки, нарощуванні ролі та частки підприємств сервісного 

сектору в дохідноформуючих процесах необхідно проектувати нові напрями розвитку підприємств, 

закладати теоретичні та методологічні засади управління модернізацією і технологічного характеру і 

управлінських технологій. Тривалий час розвиток підприємств інфраструктурної сфери в Україні проходив 

періоди стагнації та занепаду. За час депресивних впливів були відсутні економічні стимули та ресурси для 

підтримки і поточного оновлення технічних засобів надання послуг, зношувалась транспортна 

інфраструктура, застаріли засоби комунікацій та технології управління виробничою інфраструктурою 

підприємств. Фактично відбулось тотальне зношення основних засобів та за старіння технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науковій і фаховій літературі такі автори, як 

О. Амоша [1], В. Геєць [2], А. Касіч [3], Л. Федулова [4] основну увагу у своїх публікаціях звертають на 

стратегічні питання інноваційного розвитку економіки України та її модернізації. Багато авторів надають 

великого значення дослідженням проблем, пов’язаних із модернізацією окремих промислових підприємств, 
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важливості її впливу на зростання конкурентоспроможності їх потенціалу та ефективності його 

використання в умовах прискореного технічного прогресу [2, 3]. 

Виділення не вирішеної раніше частини досліджуваної проблеми. З огляду на описані виклики 

необхідно розробляти нові наукові підходи до структурної модернізації підприємств, пошуку нових 

інструментів оновлення підприємств інфраструктурної сфери для збереження виробничої функції та 

прибутковості. Крім того необхідно комплексно вирішувати завдання ресурсозабезпечення процесів 

модернізації й пошуку джерел інвестування в підприємства інфраструктурної сфери. 

Метою дослідження є розробка методичних засад формування модернізаційного потенціалу та 

обґрунтування форм і джерел ресурсозабезпечення його активізації на підприємствах інфраструктурної 

сфери. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних наукових дослідженнях модернізація підприємств 

розглядається з дуальних точок зору: як процес технологічного оновлення; як інструмент переходу до 

інноваційного типу розвитку економічних систем. Поняття «модернізація» походить з фр. мови 

«modernisation» , що означає удосконалення та оновлення відповідно до нових умов [5] (рис.1.). 

 
Рис. 1. Наукові визначення поняття «модернізація». 

Джерело: побудовано авторами на основі [4, 6-9, ] 

 

Розглядаючи поняття модернізації з точки зору економічних процесів можемо відмітити такі її 

характеристики: 

- модернізація має здійснюватись відповідно цілям стратегічного управління підприємством; 

- реалізація напрямів модернізації відбувається в процесах інвестування, 

- накопичені виклики щодо усунення зносу основних засобів, оптимізації потоків постачання; 

інформаційно-фінансового забезпечення потребують не лише інвестиційного вирішення, а й комплексної 

перебудови системи управління підприємством; 

- неможливо здійснювати модернізацію підприємства без впровадження інновацій та розвитку 

компетенцій персоналу; 

- в процесі модернізації всі підрозділи та сфери управління підприємством зазнають змін, тому 

необхідно комплексно проектувати та прогнозувати оновлення не лише об’єктів інвестиційно-інноваційного 

впливу, а й суміжні об’єкти; 

- модернізація має спрямовуватись на забезпечення ефективності та динамічності розвитку для 

збереження і нарощування конкурентоспроможності підприємства. 

як процес: 

- комплексна трансформація чинної моделі виробництва шляхом технічного та 

технологічного їх удосконалення з одночасним удосконаленням організаційної системи 

підприємства з метою підвищення ефективності виробництва, технологічного укладу 

підприємства та його конкурентоспроможності [6, с. 66] 

 як явище: 

- комплексна змін підприємства, що передбачає поєднання економічних й організаційних 

завдань, що, за умов заздалегідь прогнозованого результату, мають чітко сформульовану 

кінцеву мету[7, с. 10] 

- категорія, яка відображає перетворення дійсності відповідно до вимог посткризового 

відновлення економіки [7, с. 10] 

- зміна, удосконалення діяльності підприємства відповідно до сучасних вимог ринкового 

господарювання в динамічних умовах науково-технічного прогресу [4, с. 10] 

- означає якісні зміни та оновлення господарської системи, організаційної структури, 

підвищення ефективності функціонування на основі вдосконалення техніки, технології та 

організування виробництва і праці у всіх структурних підрозділах, підвищення якості 

продукції та послуг, що ним надаються [9, с. 128–129]. 

вдосконалення соціальної, економічної, політичної, культурної, екологічної складових 

частин із метою сталого розвитку [13, с. 37] 

- система важелів та принципів оновлення підприємства, інноваційного розвитку [4, с. 10] 

- ключовий чинник успішного протистояння фірми потужним міжнародним конкурентам., 

важливим елементом якої виступає інноваційно-інвестиційна активність [8, с. 37]. 
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Проведене узагальнення наявних підходів дало можливість сформулювати власне бачення 

модернізації: це комплексне управління процесами синхронізованих на усіх рівнях інноваційних змін на 

підприємстві, що спрямовуються на підвищення ефективності функціонування всіх елементів підприємства, 

техніко-технологічне оновлення активів, вдосконалення організації виробництва продукції чи послуг з 

метою нарощування їх якості, що забезпечує реалізацію цілей стратегічного управління та нарощування 

конкурентоспроможності підприємства. 

Модернізаційний потенціал, як наукова категорія, в дослідженнях сучасних науковців розкрито 

недостатньо. Його розглядають в контексті реалізації виробничого чи інвестиційного потенціалу. Так, Pepa 

T., Чернюк Л. модернізаційний потенціал розглядають як сукупність наявних і потенційних ресурсів та 

резервів оновлення та осучаснення виробництва шляхом удосконалення та подальшого розвитку 

наукомістких технологій для створення нових продуктів і послуг, а також організаційний механізм їх 

реалізації [11]. На нашу думку, дане визначення потребує уточнення для підприємств інфраструктурної 

сфери. Модернізаційний потенціал підприємстві інфраструктурної сфери будемо в даному досліджені 

розглядати як сукупність ресурсів та засобів (можливостей) їх активізації процесах структурної модернізації 

з подальшим інноваційним оновленням активів, технічного забезпечення, технологій надання сервісних 

послуг та управління системами підприємства. Модернізаційний потенціал підприємств інфраструктурної 

сфери базується на засадах інноваційного розвитку та має відповідати стратегічним цілям, його формування 

відбувається під вплив нарощування знаннєвих та інтелектуальних активів, має відповідати запитам щодо 

технологічного оновлення та структурної перебудови всього підприємства. 

Процес формування модернізаційного потенціалу підприємства базується на двох аспектах: 

процесах накопичення і залучення фінансових ресурсів господарюючими суб'єктами і процес розподілу 

ресурсів під час реалізації інвестиційних та інноваційних проектів. 

- власні кошти підприємства (амортизаційний фонд, реінвестований прибуток підприємства); 

- позикові кошти (залучені кошти фінансово-кредитних організацій і кошти, отримані в результаті 

облігаційних позик); 

- бюджетне фінансування (кошти бюджетів різних рівнів, що виділяються за програмами державної 

підтримки галузей і підприємств). 

Найчастіше фінансування проектів модернізації здійснюється комплексно з усіх або більшості 

названих джерел, а також шляхом створення спеціальних централізованих фондів, які формуються в 

основному за рахунок продажу власності, цільових відрахувань підприємств-учасників і засобів, отриманих 

від операцій учасників на фондових ринках. 

Методологічною основою моделювання процесів модернізації підприємства є системний аналіз, 

центральною процедурою якого є побудова узагальненої (єдиної) моделі економічної системи, що 

відображає всі фактори і взаємозв’язки реальної системи. 

Підприємство інфраструктурної сфери як об’єкт формування модернізаційного потенціалу 

характеризується: 

- слабкістю теоретичних знань, якісним типом знань про систему, відсутністю теорії розвитку 

підприємств інфраструктурної сфери; 

- високим рівнем невизначеності вихідної інформації; 

- результати рішення часто мають якісна спрямування і дають змогу робити висновки про напрямки 

розвитку динамічних процесів, виконувати аналіз їх стійкості. 

Вибір пріоритетів при модернізації підприємств повинен відповідати таким вимогам:  

- усебічне врахування економічних, екологічних, соціально-психологічних умов і факторів 

підприємства; 

- найбільш повне та ефективне використання існуючої ресурсної бази;  

- впровадження технологій, що відповідають сучасним світовим стандартам;  

- розширення економічної самостійності;  

- формування конкурентного середовища, інфраструктури та ринкових механізмів саморегулювання 

економічних процесів;  

- формування та накопичення інвестиційного потенціалу.  

Незалежно від цілей і завдань модернізації, основною умовою її успішної реалізації є системність, 

яка передбачає: охоплення всіх сфер діяльності підприємства як соціально-економічної системи; збереження 

системної цілісності, внутрішньої інтегрованості й ідентичності підприємства; стратегічний характер цілей і 

завдань ефективного розвитку. 

На практиці процеси модернізації на підприємствах відбуваються досить нерівномірно, дотепер 

відсутній єдиний методичний підхід, в зв'язку з цим процедури планування залишаються фрагментарними, 

некоректно розраховуються показники ефективності проектів модернізації, рішення з відбору проектів часто 

приймаються суб'єктивно, ресурси розподіляються без урахування пріоритетів розвитку, що в кінцевому 

підсумку призводить до негативних результатів [12, с. 14]. 

Формування модернізаційного потенціалу має спрямовуватись не лише на накопичення 

інвестиційних ресурсів та інновацій. В умовах, що склалися, вітчизняні підприємства інфраструктурної 
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сфери мають враховувати доступність сучасних форм інвестування, вартість залучення ресурсів, цільові 

орієнтири в акумулюванні ресурсів та наявні можливості й запити щодо модернізації. Процес формування 

модеріназційного потенціалу підприємств інфраструктурної сфери пропонуємо розглядати як послідовність 

5 етапів (рис.2).  

Розглядаючи більш детально кожен етап вважаємо за необхідне конкретизувати окремі аспекти:. 

На 1-й етапі під час формування завдань і цілей модернізації необхідно враховувати здатність і 

сприйняття підприємствами інфраструктурної сфери поставленої мети. Наприклад, в залізничній галузі 

неприпустимим залишається залучення приватних інвесторів до процесів модернізації транспортної 

інфраструктури. Проте досвід концесійних угод в Польщі показав результативність та перспективність 

державно-приватного партнерства при будівництві залізничних вокзалів.  

 
Рис. 2. Процес формування модеріназційного потенціалу підприємств інфраструктурної сфери  

Джерело: побудовано авторами 

 

2-й етап передбачає конкретизацію напрямів та об’єктів модернізації: на даному етапі необхідно 

встановити пріоритети сфер перебудови підприємства та окреслити можливості заміни або удосконалення 

технічних засобів, систем управління, технологій надання послуг. В залежності від запитів на модернізацію 

об’єктів формується на наступному етапі інструментарій управління формуванням модернізаційного 

потенціалу. 

3-й етап. Формування інструментарію залучення ресурсів та створення можливостей – даний етап 

визначає методи та моделі залучення ресурсів до модернізаційного потенціалу. Тут потрібно розуміти, що 

надмірна акумуляція ресурсів призведе до їх неефективного розподілу, зниження продуктивності та 

зростання втрат на утримання.  

На 4-му етапі відбувається управління уже накопиченим модернізаційним потенціалом: 

приймаються рішення щодо його оптимізації, мінімізації чи нарощування окремих активів і їх вартості, 

розкривається інструментарій прийняття рішень щодо перерозподілу. 

5 етап полягає у контролі за накопиченим модернізаційним потенціалом та готовністю до його 

реалізації. Проекти реалізації модернізаційного потенціалу повинні відповідати механізму активізації 

процесів інноваційної модернізацій всього підприємства. На завершення етапі формується портфель 

інноваційно-інвестиційних проектів в що відповідають напрямам розвитку та критеріям ефективності: 

– економічна ефективність проекту прямує до зростання (NPV → max); 

– накопиченого модернізаційного потенціалу достатньо для активізації проектів; 

– реалізація проектів призведе до позитивного нарощування інноваційності та 

конкурентоспроможності підприємств інфраструктурної сфери. 

Висновки. У сучасних умовах інноваційного розвитку економіки підприємства інфраструктурної 

сфери потребують накопичення потенціалу модернізації та формуванні наукового інструментарію 

забезпечення ефективності його реалізації. В дослідженні розкрито підходи до трактування поняття 

модернізації та особливості дослідження модернізаційного потенціалу підприємствами інфраструктурної 

сфери, етапи та особливості його формування. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНКЛЮЗИВНОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 
У статті проведено дослідження сучасних підходів до трактування сутності інклюзивного розвитку. Визначено 

основні переваги, які надає інклюзивний розвиток. Обґрунтовано передумови актуалізації концепції інклюзивного 
регіонального розвитку в Україні. Досліджено фактори, що впливають на рівень інклюзивного розвитку регіонів. 
Запропоновано інституціональні заходи для підвищення рівня інклюзивного розвитку регіонів України, а саме: забезпечення 
інклюзивності інституцій ринку праці (автономія заробітної плати та трудового законодавства), сприяння розвитку інституцій 
системи освіти (регіоналізм вищої освіти, рання підтримка, професійна освіта та навчання, НДДКР), забезпечення 
доступності інституцій ринку капіталу (доступ до ринку капіталу, доступ до капіталу знань) та інклюзивності політичних 
інституцій. 

Ключові слова: індекс інклюзивного розвитку, інституції ринку капіталу, інституції ринку праці, інституції системи 
освіти, мережі знань, оцінка інклюзивного розвитку, політичні інституції, регіоналізм вищої освіти, регіональний розвиток, 
фактори інклюзивного розвитку. 
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INSTITUTIONAL MEASURES TO INCREASE THE LEVEL OF INCLUSIVE 

DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE 
 
The purpose of the article is to substantiate the theoretical provisions and develop practical recommendations for 

ensuring the growth of the level of inclusive development of the regions of Ukraine. 
For a long time, the traditional scheme of development has significantly contributed to economic growth and 

globalization. On the other hand, it also faced a number of problems. The most important of these are income inequality and wealth 
gaps, as well as serious environmental pollution and resource depletion. The new development model, known as "inclusive 
development", is a practical solution to these problems. The purpose of such growth is to achieve a balance between economic and 
sustainable development. This model is especially relevant for the regions of Ukraine, which are characterized by structural 
imbalances and significant uneven development. Therefore, the regions of Ukraine face the problem of selecting those institutional 
measures that will increase the level of their inclusive development. The factors influencing the level of inclusive development of 
regions are investigated.  

Institutional measures to increase the level of inclusive development of the regions of Ukraine are proposed, namely: 
ensuring the inclusiveness of labor market institutions (wage autonomy and labor legislation), promoting the development of 
educational institutions (regionalism of higher education, early support, vocational education and training, R&D), accessibility of 
capital market institutions (access to capital market, access to knowledge capital) and inclusiveness of political institutions. 

Keywords: index of inclusive development, capital market institutions, labor market institutions, educational system 
institutions, knowledge networks, assessment of inclusive development, political institutions, regionalism of higher education, 
regional development, factors of inclusive development. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах національної економіки особливо гостро постає питання 

залученості різних верств населення в процес генерування економічного зростання та розподілу його 

результатів. Протягом тривалого часу традиційна схема розвитку значно сприяла економічному зростанню 

та глобалізації. З іншого боку, вона також стикалася з рядом проблем. Найважливішими з них є нерівність 

доходів та розрив багатства, а також серйозне забруднення навколишнього середовища та виснажування 

ресурсів. Нова модель розвитку, відома як «інклюзивний розвиток», є практичним рішенням цих проблем. 

Мета такого зростання – досягнення балансу між економічним та сталим розвитком. Дана модель являється 

особливо актуальною для регіонів України, які характеризуються структурними дисбалансами та значною 

нерівномірністю розвитку. Відтак, перед регіонами України постає проблема підбору тих інституціональних 

заходів, які забезпечать збільшення рівня їх інклюзивного розвитку. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняними теоретиками сучасних аспектів 

інклюзивного розвитку регіонів є: Базилюк А., Жулин О. [1], Прогнімак О. [2], Прушківська Е., Дерев’ягін 

М. [3], Гриценко А. [4], Жаліло Я. [5], Кожина А. [6] та інші. Щодо інституціональних аспектів 

регіоналізації слід відмітити Тульчинську С.О. [7]. Серед зарубіжних дослідників заслуговують увагу 

наукові праці Гупти Дж., Поу Н., Рос-Тонена М.[8], Мусахари Х. [9], Картера Б. [10]. Оцінку індексу 

інклюзивного розвитку країн світу та України проведено у звітах Всесвітнього економічного форуму [11] 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є обґрунтування теоретичних 

положень та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення зростання рівня інклюзивного розвитку 

регіонів України. 
Виклад основного матеріалу. Сучасна наукова література про інклюзивний розвиток переважно 

присвячена питанням гендерної рівності, кореляція між відносним рівнем бідних та абсолютними темпами 
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зростання, детермінантам та вимірюванню інклюзивного зростання та інклюзивного фінансування. 

Ексклюзивний розвиток в основному зумовлювався нераціональною фінансовою політикою, а нерівність 

залишалася головним викликом капіталізму XXI століття. По суті дебати кардинально відсуваються від 

вузької спрямованості розвитку фінансів як курсу на подолання бідності до занепокоєння з приводу 

нерівності та процесів розподілу винагород від економічного зростання. Цей зсув принципово ставить під 

сумнів класичний взаємозв'язок між фінансами та зростанням і викриває безліч варіантів політики, що 

відповідним чином впливає на розподіл соціальних та економічних вигод. Отже, фокус на розподілі доходів 

вводить новий набір інструментів політики, які можуть суперечити економічній ортодоксальності, завдяки 

більшому регулюванню та більшому втручанню уряду. 

Питання інклюзивного розвитку регіонів України закладено у проекті Стратегії сталого розвитку 

України до 2030 року, в якій окреслено поняття «інклюзивність», «інклюзивне зростання», «інклюзивне 

суспільство» та «інклюзивні інституції» [11]. Розглянемо сучасні підходи до трактування поняття 

«інклюзивний розвиток» докладніше (Табл. 1). 

Таблиця 1 

Теоретичні підходи до трактування поняття «інклюзивний розвиток» 
№ Автор Визначення 

1 Базилюк А., 
Жулин О. 

«процес формування міцної соціально-економічної системи, де кожен громадянин відіграє важливу 
роль, бо має можливості, ресурси та інструменти для забезпечення саморозвитку, гідного і якісного 

рівня життя» [1] 

2 Прогнімак О. «розвиток, який дозволяє залучити більшу частину трудових ресурсів до ефективної економічної 

діяльності завдяки чому забезпечити більшій частині населення більш високий рівень життя» [2] 

3 Прушківська Е., 

Дерев’ягін М. 

«підвищення рівня та якості життя населення за рахунок забезпечення ефективної зайнятості та 

досягнення максимальної рівномірності у розподілі доходів» [3] 

4 Гупта Дж., Поу Н.,  
Рос-Тонен М.  

«передбачає вивчення того, хто входить і хто виключається з поліпшення добробуту людини та 
суспільства в цілому, і на яких підставах та як можна зменшити нерівність у суспільстві, 

досліджуючи інституціоналізовані відносини між бідними та багатими» [8] 

5 Всесвітній 

економічний форум 

«різноманітний спектр політичних стимулів та інституційних механізмів з метою розширення 

соціальної включеності у процес та переваги економічного зростання» [11] 

6 Мусахара Х. «забезпечення прозорості та підзвітності та покращення результатів співробітництва в галузі 

розвитку завдяки співпраці між громадянським суспільством, урядами та приватним сектором з 

метою оптимізації розподілу добробуту між різними групами населення» [9] 

 

Думки вітчизняних та зарубіжних науковців збігаються щодо переваг, які надає впровадження 

концепції інклюзивного розвитку, а саме: підтримка економічне зростання, яке справедливо розподіляється 

по всьому суспільству шляхом створення можливостей для кожного, забезпечення благополуччя, соціальної 

згуртованості, миру та державотворення, сприяння продуктивності та зайнятості [10, 4]. Ч 
Жаліло Я. виділяє наступні передумови актуалізації концепції інклюзивного регіонального розвитку 

в Україні: гостра необхідність структурних змін в розвитку регіонів, які зазнали занепаду в результаті 

витіснення з ринку РФ; поява нових можливостей на європейському ринку в результаті підписання Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС; нарощування фінансових ресурсів сільськими територіями за рахунок 

збільшення експорту аграрної продукції; посилення локалізації малих та середніх виробництв в результаті 

імпортозаміщення; диверсифікація ефекту економічного зростання на регіональному рівні за рахунок 

притоку інвестицій в машинобудівну та будівельну галузь; неефективний процес розподілу видатків 

місцевими громадами на соціальну сферу та освіту, а як наслідок, зниження рівня людського капіталу 

депресивних територій [5]. 

Відповідно до оцінки Всесвітнього економічного форуму, у 2018 році Україна посіла 49-те місце за 

рівнем індексу інклюзивного розвитку (3,42 бали із 7), маючи щорічний тренд до зниження індикатора 

протягом п’яти років на 6,8% [11].  

Забезпечення зростання інклюзивного розвитку регіонів України повинно спиратися на розуміння 

факторів, які формують даний показник. Кожина А. зазначає, що факторами інклюзивного розвитку 

виступають: сформованість передумов для стійкого розвитку, економічний розвиток і зайнятість населення, 

соціальний розвиток та забезпечення, реалізація можливостей і прав людей, матеріальне благополуччя 

людей і соціальне розташування [6]. 
Однією з найважливіших детермінант економічного зростання та участі в економічній системі є 

ринок праці. Враховуючи той факт, що вклад праці в інклюзивний розвиток регіону є суттєвим, постає 

необхідність формування та модернізації наступних інституцій даної сфери в Україні: 

1) Автономія заробітної плати. Соціальний діалог може відігравати важливу роль у координації 

заробітної плати та у формуванні інклюзивної політики заробітної плати, яка поєднує стандарти захисту та 

участі у встановленні мінімальної заробітної плати та обмежень тривалості робочого часу. На регіональному 

рівні доцільно ініціювати процеси добровільного соціального діалогу: соціальний діалог у контексті 

регіональних економічних спільнот; галузеві комітети соціального діалогу; міжгалузеві рамкові угоди з 

таких питань, як інклюзивні ринки праці [13, С. 46]. 

2) Трудове законодавство має визначальний вплив на макроекономічну зайнятість та дохід. Трудове 

законодавство не має інклюзивного ефекту, якщо воно супроводжується проблемами інсайдерів-
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аутсайдерів, оскільки перетворюється на бар'єр на ринку праці для певних груп. Консолідація законів 

повинна сприяти створенню єдиної трудової системи, уповноваженої вирішувати всі види суперечок щодо 

трудових відносин, визнання профспілок, заробітної плати, соціального забезпечення. 

Людський капітал описує якісний вимір праці, тобто знання та професійні навички робочої сили. 

Інвестиції в людський капітал, такі як краща освіта та кваліфікація працівників, можуть підвищити 

продуктивність та рівень доходу. Що стосується інклюзивності розвитку, це означає, що доступ до системи 

освіти в економіці повинен бути максимально відкритим. Якщо, з іншого боку, існують перешкоди доступу 

для певних соціально-економічних груп у системі освіти, люди матимуть обмежені можливості для 

отримання доходу. Тут мають бути визначені інституції, які відповідають рівним можливостям у 

формуванні людського капіталу. По суті, мова йде про рівну стартову можливість, виправдану як з точки 

зору справедливості, так і з рішучої економічної точки зору. Пропонуємо в даному аспекті звернути увагу на 

наступні інституції: 

1) Регіоналізм вищої освіти. Національний рівень традиційно відіграє центральну роль в управлінні 

політикою вищої освіти, але останніми десятиліттями світові регіони та організації все частіше беруть 

участь у цьому процесі. Зростання цього явища пов'язане з двома різними динаміками: відновленням 

регіональної співпраці у всіх галузях після появи багатополярного світу та міжнародної конкуренції за 

перехід до заснованої на знаннях економіки. 

2) Рання підтримка. Освіта в ранньому віці має великий вплив на можливості ринку праці та 

мобільність. На цьому фронті можуть включатися окремі групи, такі як батьки-одинаки та сім'ї з 

міграційним походженням. 

3) Професійна освіта та навчання. Країни значно відрізняються за рівнем професійної підготовки, 

вертикальною прохідністю в системі освіти та мобільністю у бік зростання. Таким чином, дизайн 

професійної освіти та навчання впливає на можливості працевлаштування різних груп населення, особливо 

на зайнятість та доходи внаслідок прогресивної диджиталізації. 

4) НДДКР. Інноваційна політика впливає на те, які регіони та групи населення можуть брати участь 

у так званій «цифровій революції». Доступ до цифрової інфраструктури та цифрової компетенції є 

важливими інституційними чинниками, які впливають на зайнятість та доходи різних груп населення. 

Важливим для економічного розвитку є запас капіталу, що включає будівлі, машини, обладнання та 

інтелектуальну власність. Фонд підприємницького капіталу є найважливішим аспектом, який визначає 

рівень регіональної економіки, а отже, являється джерелом доходу та добробуту. Відповідно, в рамках 

підходу інклюзивного розвитку також слід усунути обмеження доступу для певних соціально-економічних 

груп чи компаній до широко ринку капіталу. Це означає забезпечення різних груп суспільства адекватними 

можливостями для формування капіталу, сприяння відкритості фінансових ринків та широкого 

використання економічних можливостей диджиталізації, генерування та використання нематеріального 

капіталу. На цьому тлі можна зробити такі міркування щодо створення відповідних інституцій: 

1) Доступ до ринку капіталу. Роль ринків капіталу є життєво важливою для інклюзивного розвитку 

регіонів та сприяння доступності капіталу для інвесторів. Ринки капіталу можуть створити більшу 

фінансову привабливість, вводячи нові продукти та послуги, що пристосовані відповідно до вимог 

інвесторів щодо ризику та прибутку. Інновації, інвестиційне консультування, фінансова освіта та належна 

сегментація фінансових користувачів є можливими стратегіями для досягнення цього. Фінансова 

інклюзивність також вимагає більшої інтеграції мережі банків, бірж, страхових компаній та інших 

фінансових органів для сприяння доступності капіталу та отримання вигоди від перехресного продажу. 

2) Доступ до капіталу знань через створення мереж знань. Нові методи спілкування та співпраці 

додають значної цінності новим знанням, уявленням та ідеям, що робить мережі знань відмітною ознакою 

високоефективних регіонів. Незалежно від галузі чи розміру бізнесу кожен може отримати вигоду від більш 

ефективних та інноваційних методів організації та співпраці. Доступ, створення та розповсюдження 

концепцій, розумінь та кращих практик мають відбуватися без меж. 

Довгострокове зростання безпосередньо визначається факторами виробництва, згаданими вище. 

Однак загальні умови, які впливають на функціонування ринкової системи та системи соціального 

забезпечення в економіці, також сприяють економічному розвитку. Політична інклюзивність також відіграє 

важливу роль. Політичні інституції визначають засади привласнення майнових прав, а гарантії прав 

власності надають стимули для фізичних осіб та корпорацій до накопичення виробничих факторів та 

використання їх у виробничому процесі. Політичний вимір полягає у забезпечення гарантії участі широкого 

загалу у формуванні політичної волі та прийнятті рішень («громадський вибір»). Інклюзивні політичні 

інституції мають суттєву цінність для функціонування суспільства та розуміння людьми держави, а отже, 

впливають і на економічні процеси, такі як інвестиції у виробничі фактори, що, в свою чергу, впливають на 

виробництво та доходи регіонів. 

Висновки. Інклюзивний розвиток регіонів України є новою концепцією, яка дозволить забезпечити 

економічне зростання як для теперішніх, так і для майбутніх поколінь, адже спрямована на формуванню 

середовища, яке усуватиме бар'єри вільного потоку капіталу, товарів, послуг та технологій між країнами та 

регіонами, що сприятиме економічному відтворенню. 
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Враховуючи наявну регіональну специфіку, зростання рівня інклюзивного розвитку в Україні 

можливе за умови забезпечення автономії заробітної плати, інклюзивності трудового законодавства, 

регіоналізму вищої освіти, сприяння ранній підтримці, професійній освіті та навчанню, НДДКР, 

забезпечення доступності до ринку капіталу та капіталу знань, а також інклюзивності політичних 

інституцій. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ 

БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ 

 
У статті здійснено критичний аналіз підходів до класифікування фінансових ризиків підприємств будівельної сфери; 

обґрунтовано, що фінансові ризики для таких підприємств є похідними від економічних, контрактних, будівельних, 
природно-кліматичних, нормативно-правових та технічно-технологічних; доведено, що такий параметр як «фінансові 
втрати» не може тлумачитися як змістоутворююча характеристика жодного з ризиків підприємств будівельної сфери, 
оскільки фінансові втрати є характеристикою будь-якого ризику діяльності суб’єкта господарювання в умовах ринку. 
Запропоновано класифікувати фінансові ризики підприємств будівельної сфери з використанням потоково-ресурсного, 
процесного та суб’єктного підходів. 

Ключові слова: ризик, фінансовий ризик, будівельна сфера, інциденти ризику, класифікування. 

 

LANYO O. 
Chernihiv Polytechnic National University 

 

COMPLEX APPROACH TO THE CLASSIFICATION OF FINANCIAL RISKS OF 

CONSTRUCTION ENTERPRISES 
 

In general, any business activity is associated with financial risks, the management of which is a prerequisite for 
sustainable development and efficient operation of the company. At the same time, the construction industry, more than any other 
sector of the economy, involves the emergence of financial risks. The sources of their formation can be the actions of investors, 
developers, design companies, and the activities of specialized contractors. It is important to note that the configuration of financial 
risks in the construction industry is caused by various factors: the duration of the investment cycle; investing financial resources in 
large amounts; involvement of third parties (usually financial intermediaries) to the implementation of the investment project; 
limited financial resources; the presence of external conditions, in particular inflation, permanent changes in the tax regime, etc. 

The purpose of this article is to improve the scientific and methodological approach to the classification of financial risks 
of construction companies. 

The article provides a critical analysis of approaches to the classification of financial risks of construction companies; it is 
substantiated that financial risks for such enterprises are derived from economic, contractual, construction, natural-climatic, 
normative-legal and technical-technological кшілі; it is proved that such a parameter as "financial losses" cannot be interpreted as a 
content-forming characteristic of any of the risks of construction companies, as financial losses are a characteristic of any risk of the 
entity in the market. It is proposed to interpret the financial risk of the construction industry as the size of the expected deviations 
of the quantitative parameters of the financial flows of the enterprise, which are due to risk factors and objective openness of the 
financial environment of the enterprise. 

The scientific and methodological approach to the classification of financial risks of construction companies based on the 
use of flow-resource, process and subjective approaches has been improved. The proposed comprehensive approach to the 
classification of financial risks of construction companies allows to strengthen the awareness that financial risk is not just one of 
many groups of risks in the construction sector, but one that reflects the effectiveness of the management system in general, 
characterized by synthesizing and stimulating properties. 

Keywords: risk, financial risk, construction sphere, risk incidents, classification. 

 

Постановка проблеми. Загалом, кожна господарська діяльність пов’язана з фінансовими ризиками, 

управління якими є обов’язковою передумовою забезпечення сталого розвитку та ефективного 

функціонування компанії. При цьому саме будівельна галузь, більше аніж будь-яка інша галузь економіки, 

пов’язана із виникненням фінансових ризиків. Джерелами їх формування можуть бути як дії інвесторів, 

забудовників, проєктувальних компаній, так і діяльність спеціалізованих підрядних організацій. Важливо 

відмітити, що конфігурація фінансових ризиків на підприємствах будівельної сфери спричинена багатьма 

чинниками: тривалістю інвестиційного циклу; вкладенням фінансових ресурсів у великих обсягах; 

залученням третіх осіб (зазвичай фінансових посередників) до виконання інвестиційного проєкту; 

обмеженістю фінансових ресурсів; наявністю зовнішніх умов, зокрема інфляційних процесів, перманентної 

зміни режиму оподаткування та т.п. 

Своєю чергою, важливою методологічною передумовою налагодження ефективного управління 

фінансовими ризиками підприємств будівельної сфери – це їх класифікування. Так, науково обґрунтована 

класифікація фінансових ризиків дозволяє визначити місце кожного виду ризику в загальній системі 

менеджменту підприємства, а також створює можливості для ефективного застосування відповідних методів 

і прийомів управління ризиками. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням типологізації ризиків у будівництві присвячені праці як 

зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Так, А. Міллс виділяє три найбільш важливі групи ризиків у 

будівництві: погодні умови, продуктивність праці і механізмів, якість матеріалів [1]. Б. Ю. Кулікова, 

А. В. Корчак, А. Н. Левченко подають розгорнуту класифікацію ризиків у будівництві, при цьому основна 

увага науковців приділяється будівельним ризикам [2, с. 40-64]. Аналогічний предмет дослідження обрав 
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В. Г. Сєвка [3]. В. Ф. Гамалій, С. А. Романчук та О. В. Ткачук у праці [4, с. 28-29], обґрунтовуючи основні 

напрямки вдосконалення будівельної галузі, насамперед, розглядають ризики з боку споживачів будівельної 

продукції. Г. Павловскі  досліджує ризики інноваційної активності підприємств будівельної галузі 

[5, с. 129]. Розвитку класифікації ризиків у житловому будівництві присвячені наукові напрацювання 

В. А. Кошелєва [6], Т. В. Шевчука [7] та ін. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Високо оцінюючи вклад науковців у розвиток 

типологізації ризиків суб’єктів будівельної галузі, поряд з цим, на нашу думку,  подальших досліджень потребує 

розробка науково обґрунтованого виокремлення фінансових ризиків підприємств будівельної сфери з-поміж 

інших їх ризиків, уточнення ризикотвірних чинників, що б стало важливою передумовою подальшого 

удосконалення системи фінансового ризик-менеджменту у будівельних підприємствах. 

Постановка завдання. Метою написання цієї статті є удосконалення науково-методичного підходу 

до класифікування фінансових ризиків підприємств будівельної сфери. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відмітимо, що у науковій літературі розкриваються 

різні підходи до тлумачення змісту та класифікації фінансових ризиків підприємств будівельної сфери. Так, 

Е. Ю. Кулікова розкриває зміст фінансових ризиків як ймовірність втрат фінансових ресурсів та поділяє їх 

на дві групи: 1) ризики, пов’язані з купівельною спроможністю грошей (інфляційний, дефляційний, 

валютний і ризик ліквідності); 2) інвестиційний ризик (ризик упущеної вигоди, зниження прибутковості, 

ризик прямих фінансових втрат) [8, с. 14]. По-перше, вважаємо таке тлумачення фінансового ризику 

підприємств будівельної сфери занадто звуженим, оскільки наслідки реалізації фінансового ризику 

недоцільно обмежувати виключно втратами фінансових ресурсів. На нашу думку, такими ж рівноцінно 

суттєвими ознаками прояву фінансових ризиків є: недоотримання або неотримання фінансових ресурсів з 

передбачуваних джерел фінансування; непередбачені фінансові витрати або фінансові втрати; недоотримані 

доходи підприємств.  

Окрім цього, науковець розглядає фінансовий ризик як різновид комерційного ризику будівельного 

підприємства, який він розкриває як «небезпеку майнових і фінансових втрат у процесі фінансово-

господарської діяльності будівельної організації». Такий підхід також видається дискусійним, а саме, 

розгляд фінансового ризику як різновиду комерційного. На нашу думку, фінансовий ризик більшою мірою 

пов’язаний з економічним середовищем господарської діяльності будівельного підприємства, як 

внутрішнім, так і зовнішнім. Також, такий параметр як «фінансові втрати» не може тлумачитися як 

змістоутворююча характеристика жодного з ризиків підприємств будівельної сфери, оскільки фінансові 

втрати є характеристикою будь-якого ризику діяльності суб’єкта господарювання в умовах ринку. Так, 

наприклад, встановлення необґрунтовано коротких термін будівництва відноситься до сфери управління 

операційними та будівельними, а не фінансовими ризиками. Утім, реалізація цих ризиків за зазначеним 

інцидентом зумовлюватиме додаткові фінансові витрати на фактичне завершення проекту, а також 

можливими є штрафні санкції, тобто непередбачувані фінансові втрати.    

Н. Е. Сіміонова, структуруючи ризики будівельних підприємств за різновидами бізнес-процесів за 

напрямом «управління фінансами» виокремлює такі ризики: ліквідності, платоспроможності, низької якості 

фінансового планування, низької ділової активності, відсутності дивідендної політики [9, с. 1]. Своєю 

чергою, М. В. Герасімова та Л. А. Авдєєва до фінансових ризиків будівельних компаній відносять: кредитні 

(як ризик невиконання будівельним підприємством своїх зобов'язань перед зовнішнім інвестором); ризик 

банкрутства (як небезпеку повної втрати власного капіталу і нездатністю розрахуватися за зобов’язаннями); 

ризик ліквідності (як ризик неплатоспроможності будівельного підприємства); інфляційні ризики (як ризики 

знецінення грошових доходів будівельного підприємства) [10, с. 1]. Більшою мірою погоджуючись з їх 

віднесенням до фінансових ризиків, утім, вважаємо некоректним їх понятійне визначення. Так, по-перше, 

кредитний ризик – це суб’єктно-орієнтований термін та слугує характеристикою діяльності кредитора або 

інвестора (тобто власника фінансових ресурсів), а не позичальника. Кредитний ризик в окремих випадках 

може бути притаманний девелоперам як важливим посередницьким інституціям будівельної індустрії. Але 

загалом девелопери не є носіями фінансових ресурсів, а лише залучають і розподіляють їх на власний 

розсуд, переслідуючи пріоритет належного досягнення цілей інвестиційно-будівельного проєкту. Поряд з 

цим існують приклади функціонування девелоперів, які частково виконують функції кредиторів або 

інвесторів. На розвинених ринках  нерухомості це такі девелопери як Bouygues, ProLogis, Hochtief та ін. Такі 

приклади мають місце і в Україні, утім, якщо на розвинених ринках причиною цьому є надлишок власних 

фінансових коштів у девелоперів, то в Україні – це складність залучення зовнішніх фінансових ресурсів на 

відповідних умовах, в першу чергу, за вартістю і строками.  

Повертаючись до предмету наукової дискусії вважаємо, що говорячи про фінансові ризики 

будівельних компаній доречно, насамперед, виокремлювати ризик неплатоспроможності, а не кредитний 

ризик. Звичайно, підприємства будівельної сфери у межах своєї поточної фінансово-господарської 

діяльності мають право надавати розстрочку покупцям на умовах комерційного кредиту, утім, навіть у 

цьому випадку коректно класифікувати цей різновид як ризик контрагента, а не кредитний. 

По-друге, на нашу думку, поняття «банкрутство» має юридичну основу, хоча беззаперечно більшою 

мірою причини визнання підприємства банкрутом знаходяться у фінансово-економічній площині. Поряд з 
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цим вважаємо, що у рамках класифікації фінансових ризиків підприємств будівельної сфери доцільніше 

виокремлювати ризик фінансової неспроможності. При цьому погоджуємося з Л. А. Лахтіоновою, що 

неспроможність та неплатоспроможність співвідносяться як ціле та часткове, а фінансова неспроможність 

окрім цього, також включає у себе ознаки фінансової нестійкості [11].  

По-третє, Н. Е. Сіміонова та Е. Ю. Кулікова виокремлюють інфляційні ризики, відносячи їх до 

групи фінансових, що вважаємо суперечливим. Звичайно, інфляційні, як і дефляційні процеси впливають як 

на поточний фінансовий стан підприємства будівельної сфери, так і його фінансовий потенціал до 

подальшого розвитку, утім, на наше переконання це діє через ціновий канал, впливаючи на ціну ресурсів, 

маючи на увазі сировинні, людські, інтелектуальні, інформаційні та подібні ресурси. 

Е. Ю. Дорохіна у рамках фінансових ризиків акцентує увагу лише на важливості управління 

ризиком ліквідності підприємств будівельної сфери [12], що беззаперечно необхідно, утім, лише цього 

недостатньо для забезпечення ефективного управління фінансами будівельних підприємств. 

З урахуванням всього вищезазначеного вважаємо, що фінансовий ризик підприємства будівельної 

сфери – це розмір очікуваних відхилень кількісних параметрів фінансових потоків підприємства, які (авт. - 

відхилення) обумовлюються ризикотвірними чинниками та об’єктивною відкритістю фінансового 

середовища підприємства. 

Варто відмітити, що фінансові ризики для підприємств будівельної сфери є похідними від 

економічних, контрактних, будівельних, природно-кліматичних, нормативно-правових, технічно-

технологічних ризиків, що на нашу думку, зумовлює доцільність використання комплексного підходу до 

виокремлення фінансових ризиків, що своє чергою, пропонується реалізовувати з використанням потоково-

ресурсного, процесного та суб’єктного підходів. Так, розглядаючи підприємство будівельної сфери як 

цільову цілісну систему, її вхідними потоками є матеріальні, фінансові, інтелектуальні та інформаційні 

ресурси, які піддаються певним змінам з боку керуючої підсистеми та трансформуються у виходи у вигляді 

результатів обробки елементів входу. При цьому під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників 

зароджується ціла низка інцидентів ризику, які слугують ризикотвірними факторами виникнення 

фінансових ризиків підприємства (табл. 1).  

Таблиця 1 

Класифікація ризиків підприємств будівельної сфери згідно з потоково-ресурсним  підходом 

Група ризику Інциденти ризику 
Вид фінансового ризику, що 

зумовлюється 

Ризики, пов’язані з 

рухом матеріальних 

ресурсів 

невідповідність запланованих і фактичних обсягів готової продукції; 

недотримання графіка витрат і інтенсивності споживання ресурсів,  
наднормативні матеріальні витрати; 

незбалансованість структури та динаміки матеріальних запасів 

Ризик зниження фінансової 

ефективності 

Ризик ліквідності 

Ризики, пов’язані з 

рухом фінансових 
ресурсів 

недоотримання або неотримання фінансових коштів з передбачуваних 

джерел фінансування; 
непередбачені витрати, платежі, податкові виплати, штрафи, 

порушення кошторису; 

фінансові втрати, пов’язані з заморожуванням рахунків, відстрочкою 
виплат, несвоєчасною видачею коштів; 

помилки фінансової політики, низька активність капіталу, 

неефективність обраного методу фінансування та розміщення коштів 

Ризик недостатнього 

фінансування 
Процентний ризик 

Ризик неплатоспроможності 

Ризик ліквідності 
Ризик фінансової 

неспроможності 

Ризик зниження фінансової 
ефективності 

Ризики, пов’язані з 

рухом 
інтелектуальних  

ресурсів 

необґрунтована оцінка пріоритетів, неправильний вибір цілей і стратегії 

підприємства; 
невідповідність організаційної структури цілям і функціям; 

низька ефективність управління, маркетингові помилки, недоліки 

системи моніторингу і контролю; 

недосконалість методологічного апарату та методичного 

інструментарію вирішення проблем 

Ризик зниження фінансової 

ефективності 
Ризик зниження ринкової 

вартості підприємства 

Ризик фінансової стійкості 

Ризик фінансової 

неспроможності 

Ризики, пов’язані з 

рухом 

інформаційних  
ресурсів 

відсутність управлінського обліку, низька ефективність систем 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності; 

зміна точності, обсягів, актуальності, достовірності інформації, що 

використовується; 
зміна швидкості, регулярності повідомлень, недостатній технічний 

рівень засобів обробки інформації 

Ризик зниження фінансової 
ефективності 

Ризик ліквідності 

Ризик фінансової стійкості 
Ризик фінансової 

неспроможності 

Джерело. Розробка автора. 

 

У рамках процесного підходу, на нашу думку, найбільш важливо виокремити інноваційний та 

виробничий процеси підприємств будівельної фази, за якими обґрунтовано різновиди фінансового ризику, 

що обумовлюються відповідними інцидентами ризику (табл. 2). 

Як правило, за суб’єктним підходом класифікування ризиків здійснюється у розрізі груп 

зацікавлених сторін відносно до об’єкта дослідження. Стосовно будівельної сфери найбільш значущими 

учасниками цих економічних відносин є: інвестори, замовники, забудовники, девелопери, генеральні 

підрядники, підрядники, субпідрядники, проєктувальні компанії. Зокрема, М. В. Некрасова та С. В. 

Калошина систематизували ризики, які виникають у рамках економічних відносин з приводу реалізації 

інвестиційно-будівельних проєктів у розрізі основних їх учасників [13, с. 69-70]. 
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Таблиця 2 

Класифікація ризиків підприємств будівельної сфери згідно з процесним  підходом 

Група ризику Інциденти ризику 
Вид фінансового ризику, що 

зумовлюється 

Ризики інноваційного 

процесу 

невідповідність ресурсних можливостей завданням розвитку, 
неадекватність технічного і технологічного потенціалу 

планованим інновацій; 

несумісність нововведень з діяльністю підприємства і з реалізацією 
інших проектів; 

негативні результати науково-дослідних розробок; 

відхилення фактичних параметрів від запланованих під час 
конструкторських і технологічних робіт; 

порушення термінів розробки і впровадження нововведень; 

недостатній патентний захист 

Ризик зниження фінансової 

ефективності 
Ризик зниження ринкової вартості 

підприємства 

Інвестиційний ризик 
Ризик фінансової неадекватності 

Ризики виробничого 

процесу 

зміна структури будівельної продукції, що випускається; 

неоптимальне співвідношення постійних і змінних витрат; 

порушення ритмічності процесу виробництва; 
відмови, поломки і простої устаткування; 

неоптимальний розподіл і нераціональне використання ресурсів, 

недотримання графіка витрат ресурсів; 
низький виробничий потенціал; 

зниження стандартів будівництва  

Ризик зниження фінансової 
ефективності 

Ризик фінансової стійкості 

 

Ризики 

інфраструктурного 
процесу 

відсутність необхідної техніки або персоналу; 

недосконала логістика доставки сировинних ресурсів та обладнання 
 

Ризик зниження фінансової 

ефективності 

Джерело. Розробка автора. 

 

Поряд з цим, досліджуючи ризики підприємств будівельної сфери, під суб’єктним підходом до їх 

класифікації розуміємо їх синтезуючі ефекти, розподіляючи характер їх впливу на зовнішній, внутрішній, 

індивідуальний та колективний (табл. 3). Також окремо виокремили кон’юнктурний вплив, маючи на увазі, 

що ринок як «невидима рука» є невід’ємним учасником будь-яких економічних відносин, що реалізуються в 

ринковому середовищі.   

Таблиця 3 

Класифікація ризиків підприємств будівельної сфери згідно з суб’єктним  підходом 

Група ризику Інциденти ризику 
Вид фінансового ризику, що 

зумовлюється 

Ризики зовнішнього 

впливу  

низька дисципліна поставок сировинних ресурсів; 

зміна ставок податкових відрахувань; 
зміна структури фінансування; 

зміна умов ведення бізнесу внаслідок політичних подій, змін 

нормативно-правової бази; 
шахрайські дії, стихійні лиха 

Ризик зниження фінансової 

ефективності 

Ризик неплатоспроможності 
Ризик фінансової стійкості 

Ризик фінансової неспроможності 

Ризики 

внутрішнього 

впливу 

технологічні порушення; 

знос обладнання; 
дефіцит промислово-виробничого персоналу; 

незбалансованість системи внутрішньовиробничих запасів; 

неоптимальний співвідношення основних і оборотних коштів; 
втрати робочого часу; 

низька ефективність використання виробничих потужностей 

Ризик зниження фінансової 

ефективності 
Ризик фінансової стійкості 

Ризик фінансової неспроможності 

Ризики 

кон’юнктурного 
впливу 

коливання попиту, зміна вимог споживачів; 
незатребуваність будівельної продукції; 

конкуренція з боку інноваційних підходів до будівництва; 

цінова інфляція; 

різкі коливання валютного курсу та валютні обмеження; 

зміна ринкової вартості комерційної нерухомості; 

невиконання контрактів, неплатоспроможність споживачів 
будівельної продукції 

недієвість кредитно-інвестиційного механізму фінансування 

підприємств будівельної сфери 

Ризик зниження фінансової 

ефективності 
Ризик фінансової неспроможності 

Ризик неплатоспроможності 

Ризик ліквідності 
Валютний ризик 

Процентний ризик 

Ціновий ризик 
 

Ризики 

індивідуальних 
рішень 

недостатня компетентність особи, відповідальної за прийняття рішень; 
неадекватність індивідуально-особистісних якостей специфіці 

вирішуваних завдань; 

схильність особи, що приймає рішення, до систематичних помилок 

Ризик зниження фінансової 

ефективності 

Ризик фінансової стійкості 
Ризик фінансової неспроможності Ризики колективних 

рішень 

некомпетентність фахівців, керівників; 

неефективність технологій управління персоналом, міжособистісними 

відносинами в колективі; 
несумлінність і неспроможність партнерів по бізнесу; 

некоректність використовуваних процедур узгодження 

індивідуальних рішень; 
невизначеність персональної відповідальності при прийнятті 

колегіальних рішень 

Джерело. Розробка автора. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, за результатами проведеного 

дослідження обґрунтовано, що до фінансових ризиків підприємств будівельної сфери доречно відносити 

такі: ризик зниження фінансової ефективності, ризик недостатнього фінансування, процентний ризик, ризик 

неплатоспроможності, ризик ліквідності, ризик фінансової неспроможності, ризик зниження ринкової 

вартості підприємства, ризик фінансової стійкості, інвестиційний ризик, ризик фінансової неадекватності, 

валютний ризик, ціновий ризик.  

Запропонований комплексний підхід до класифікації фінансових ризиків підприємств будівельної 

сфери дозволяє закріпити усвідомлення, що фінансовий ризик – це не просто один з багатьох груп ризиків 

будівельної сфери, але такий, що відображає ефективність функціонування системи менеджменту 

підприємства загалом, характеризуючись синтезуючими та стимулюючими властивостями. Так, 

налагодження інтегрованого фінансового ризик-менеджменту спонукатиме підприємство підвищувати 

ефективність управління й іншими ризиками діяльності. Схематично авторське бачення взаємозв’язку між 

фінансовими та нефінансовими ризиками підприємств будівельної сфери подано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок між фінансовими та нефінансовими ризиками підприємств будівельної сфери 

Джерело. Розробка автора. 

 

Одержані наукові результати будуть покладені в основу розвитку науково-методичних підходів до 

організації та функціонування фінансового ризик-менеджменту підприємств будівельної сфери. 
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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
 
У статті проаналізовано наукові підходи до тлумачення поняття «будівельний кластер» та виокремлено його 

змістові детермінанти; обґрунтовано, що передумовою до самоініційованого формування будівельних кластерів є 
забезпечення всебічної підтримки органами влади (організаційної, адміністративної, фінансової, консультативно-дорадчої). 
Як значущий гальмівний чинник реалізації кластерного підходу до побудови інноваційної моделі розвитку будівельної сфери 
визначено неналежне законодавче регулювання процесів промислової кластеризації. Обґрунтовано принципи кластеризації 
будівельної сфери та сформульовано концептуальні етапи формування будівельного кластеру. 

Ключові слова: будівельна сфера, будівельний кластер, кластерний підхід, принципи кластеризації будівельної 
сфери. 
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CLUSTER APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION 

INDUSTRY: THEORETICAL AND APPLIED ASPECT 
 
The main purpose of this papers is to develop a theoretical basis for the conceptual foundations of the construction 

industry development on the cluster model base. 
The article analyzes the scientific approaches to the interpretation of the concept of "building cluster" and highlights its 

semantic determinants. It is substantiated that the precondition for the self-initiated formation of construction clusters is the 
provision of comprehensive support by the authorities (organizational, administrative, financial, advisory). Inadequate legislative 
regulation of industrial clustering processes has been identified as a significant impediment to the implementation of the cluster 
approach to the development of the construction sector on innovative base. It is substantiated that the investment support of 
construction clusters directly depends on their species specificity. The latter is proposed to realize through the functional approach, 
distinguishing the following types of construction clusters: eco-building clusters; innovative building clusters; construction clusters of 
small enterprises; construction technoparks; industrial-construction and construction-investment clusters; logistics construction 
clusters. 

The principles of clustering of the construction sphere are formulated, which include the following: perspectives, 
coherence, partnership, complementarity. It is substantiated that the state policy in the field of clustering of the construction sector 
should be gradually implemented in the following areas: 1) stimulating regional clustering of the construction sector; 2) promotion 
of systemic interregional construction cooperation; 3) development of cross-border construction cooperation. Conceptual stages of 
formation of a building cluster are defined. 

Keywords: construction sphere, construction cluster, cluster approach, principles of construction sphere clustering. 

 

Постановка проблеми. Під впливом сучасного тренду до інтелектуалізації економіки з’явилися 

об’єктивні передумови і нагальна необхідність зміни парадигми управління конкурентоспроможністю 

національного господарства та перехід від традиційної промислової політики до підходів, що  

засновані на міжгалузевій кооперації. В. Г. Федоренко, А. М. Тугай, А. Ф. Гойко та В. Б. Джабейло слушно 

зазначають, що безапеляційна потреба переходу до кластерної політики модернізації економіки України 

зумовлена низкою обставин, а саме: по-перше, входження України у європейський економічний простір 

потребує суттєвого впорядкування правил економічного розвитку; по-друге, необхідність урахування 

загальних системних вимог до процесу вдосконалення економічного розвитку; по-третє, широкий 

емпіричний досвід визначних позитивних наслідків застосування кластерного підходу до розвитку бізнесу, 

концептуальні основи якого були розроблені та обґрунтовані М. Портером [1, с. 5].  Кластерний підхід є 

одним із визначальних світових трендів розвитку інноваційно-орієнтованої економіки, в основі якого 

закладено принцип досягнення балансу між приватними та публічними інтересами, що узгоджуються та 

опосередковуються нормами права у певній галузі економіки. Наразі формування і розвиток кластерних 

структур в Україні, у тому числі у напрямі перетворення регіонів в активних суб’єктів економічних відносин 

на вітчизняному просторі та за його межами, відбувається вкрай повільно, що й обґрунтовує актуальність 

обраного напряму дослідження. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню теоретичних, методологічних та прагматичних аспектів 

формування та функціонування промислових кластерних структур присвячені праці Ю. А. Чуприни, який 

розглядає державне регулювання організацією територіальних кластерів на основі державно-приватного 

партнерства [2]; Е. Т. Карапетяна, який вивчає міжнародний досвід використання кластерного підходу у 

розвитку інтеграційних процесів та його конкурентні переваги в аспекті підвищення інвестиційної 

активності  [3; 4];   М. О. Кизима та В. Є. Хаустової, які детально розкрили стримуючі чинники розвитку 

кластеризації в Україні  та багатьох інших [5].  
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Виділення невирішених частин загальної проблеми. Високо оцінюючи вклад науковців у 

розвиток теорії промислових кластерних структур, розробку прикладних аспектів цієї проблематики, утім, 

на нашу думку,  подальших досліджень потребує розробка теоретико-прикладних аспектів кластеризації 

саме будівельної галузі, особливо з огляду на її здатність генерувати сильний синергетичний ефект та 

сильний потенційний вплив на розвиток економіки країни загалом.  

Постановка завдання. Метою написання цієї статті є розвиток теоретичного обґрунтування 

концептуальних засад застосування кластерної моделі до розвитку будівельної сфери. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Варто відмітити, що практична значущість пошуку 

ефективних способів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної будівельної галузі обумовлюється 

цілою низкою накопичених проблем, найбільш значущими серед яких є:  

1) низька фондооснащеність та недостатність інвестицій у будівельну галузь. Так, починаючи з 2013 

року спостерігається щорічне зниження частки капітальних інвестицій у будівництво у загальному обсязі 

капітальних інвестицій і станом на кінець 2018 року вона становила 10%;  

2) високий ступінь фізичного і морального зносу основних фондів будівельних підприємств. За 

даними Державної служби статистики України середній ступінь фізичного зносу основних засобів у сфері 

будівництва за результатами 2018 року становить 44,5%, при цьому у сфері будівництва споруд – 54,2%;  

3) неповне завантаження виробничих потужностей будівельного комплексу;  

3) дефіцит вітчизняних будівельних матеріалів, що спонукає до ввезення повністю або частково 

окремих видів матеріалів і конструкцій. Так, за результатами 2018 року підприємствами будівельної сфери 

було експортовано продукції на загальну суму 87,4 млн дол США, а імпортовано – на суму 473 млн дол 

США;  

4) сезонність будівельного виробництва;  

5) будівельне виробництво розосереджено та здійснюється більшою мірою у столиці та обласних 

центрах. Так, на м. Київ за результатами 2018 року припадає 22% від загального обсягу виробленої 

будівельної продукції. Іншими регіонами-лідерами є Одеська (11%), Дніпропетровська (11%) та Харківська 

(9%) області. У 13 областях цей показник становить менше 2%, при цьому у трьох з них – менше 1%;  

6) висока ринкова вартість житла, низька платоспроможність населення та неефективний 

фінансово-кредитний механізм задоволення потреб населення в іпотечному кредитуванні;  

7) недостача і старіння висококваліфікованих кадрів, відсутність системи підготовки кадрів, що 

відповідають потребам будівельного виробництва. 

Переконані у тому, що інноваційні кластерні об’єднання є найефективнішою формою сприяння 

розвитку будівельної галузі. Одне з комплексних визначень поняття «кластер» належить авторству 

В. Г. Федоренка, А. М. Тугая, А. Ф. Гойка та В. Б. Джабейла, які тлумачать його як «мережу незалежних 

виробничих і сервісних фірм (включаючи їх постачальників), творців технологій і ноухау (університети, 

науково-дослідні і проєктні інститути, інжинірингові компанії), зв’язуючих ринкових інститутів (брокери, 

консультанти) і споживачів, які взаємодіють між собою в рамках єдиного ланцюжка створення вартості і, як 

правило, мають географічну близькість» [1, с. 7]. Як бачимо науковці згідно з цим підходом, насамперед, 

акцентують увагу на налагодженні ефективної міжгалузевої кооперації у ланцюгу «виробництво-наука», не 

акцентуючи при цьому увагу на ролі держави як інституційної складової кластеру. При цьому до 

інституційної структури будівельного кластеру, вони відносять: виробника будівельної продукції, сервісні 

організації, постачальників спеціалізованих чинників виробництва, фінансові інститути, збутові і торгові 

організації, урядові структури, які забезпечують сприятливі умови для спеціального навчання, освіти, 

надходження інформації, проведення досліджень. Тобто, тут робиться акцент на іншій міжгалузевої 

кооперації у ланцюгу «держава-наука», утім, залишається незрозумілим організаційно-правовий та 

фінансовий механізми взаємодії виробництва у сфері будівельної галузі та держави. Інші підходи до 

тлумачення будівельного кластера та їх критичний огляд наведено у табл. 1. 

Відмітимо, що існує різна наукова думка стосовно оптимальної глибини організаційної залученості 

держави до процесів стимулювання розвитку промислових кластерів. Так, окремі науковці висловлюють 

побоювання щодо надмірності державного контролю та втручання в природно-об’єктивний процес 

створення кластерів за ініціативи самого бізнесу.  Ми ж цілком підтримуємо позицію Р. В. Пинди, що 

пілотні будівельні кластери мають створюватися, фінансуватися та всебічно підтримуватися виключно 

органами влади за обумовленими механізмами та обсягами часткового фінансування з державного бюджету 

[12, с. 81]. Вельми важливо, щоб такі пілотні проєкти характеризувалися позитивним досвідом підвищення 

ефективності господарювання всіх учасників будівельного кластеру, оскільки саме наочні переваги 

синергізму є найкращим мотиваційним важелем для інших підприємств будівництва та інфраструктури 

посередників будівельної індустрії ініціювати створення та участь у нових територіальних інтегрованих 

кластерах. Важливо забезпечити максимально високий рівень ефективності функціонування пілотних 

будівельних кластерів, щоб, по-перше, спонукати приватну ініціативу у цій сфері; по-друге, досягти того 

рівня, за якого використання кластерного підходу є найбільш ефективним способом підвищення 

конкурентного потенціалу підприємств будівельної сфери. Тобто вважаємо, що застосування методології 

кластеризації до стимулювання розвитку будівельної галузі на перших етапах повинно здійснюватися за 
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методом «згори-донизу», щоб у подальшому зумовити формування будівельних кластерів «знизу-догори». 

Поряд з усім вищезазначеним вважаємо необхідним акцентувати увагу  на тому, що неналежне законодавче 

регулювання процесів промислової кластеризації, зокрема, відсутність поняття «кластер» як правової 

категорії, гальмують і ускладнюють реалізацію кластерного підходу під час побудови інноваційної моделі 

розвитку будівельної сфери. Так, до прикладу, у Законі України «Про стимулювання розвитку регіонів» 

жодного разу не вживаються такі терміни як «кластер», «мережа», «об’єднання» (аналогічне стосується і 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). При цьому поняття «стимулювання розвитку 

регіонів» тлумачиться як комплекс правових, організаційних, наукових, фінансових та інших заходів, 

спрямованих на досягнення сталого розвитку регіонів на основі поєднання економічних, соціальних та 

екологічних інтересів на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально ефективного 

використання потенціалу регіонів в інтересах їх жителів та держави в цілому. Це, на нашу думку, вказує на 

повну відсутність системного бачення стратегічного розвитку регіонів країни.  

Таблиця 1 

Наукові підходи до тлумачення поняття «будівельний кластер» та їх критичний аналіз 
Автор Зміст поняття Дискусійні питання 

А. В. Воронін [6, с. 

17] 

зосередження в географічному районі групи суб’єктів, що взаємодіють з 

приводу реалізації інвестиційних проектів виробництва будівельної 
продукції, взаємозалежних в задоволенні індивідуальних інтересів, які 

дозволяють отримати для цих суб’єктів сумарний синергетичний ефект, 

що сприяє підвищенню якості життя населення і, в цілому, зростанню 
конкурентоспроможності регіону 

Занадто узагальнений підхід, 
не дозволяє зрозуміти 

інституційну структуру 

будівельного кластера 

Т. А. Шиндіна  [7, 

с. 21] 

тимчасова структура функціональних учасників будівельного бізнесу, в 

рамках якої діють життєздатні сконцентровані навколо виробничо-

територіального «ядра» утворення, що володіють здатністю в рамках 
єдиного простору отримувати ефект від масштабу спільної економічної 

діяльності у відповідності з загальною ідеєю і проєктними цілями 

Акцентує увагу виключно на 

учасниках будівельного 
бізнесу, тобто тих, що мають 

безпосередню економічну 

вигоду від діяльності у формі 
прибутку/дивідендів.  

Є. С. Моісеєнко [8, 

с. 20] 

група географічно взаємозв’язано розміщених взаємодіючих будівельних 
підприємств та пов’язаних з ними комерційних організацій, що діють у 

будівельному комплексі та випускають конкурентоспроможну продукцію 

Не розглядає державу, 

громадськість та наукоємкі 
інституції як важливі складові 

кластера. Таке визначення 

більшою мірою стосується не 
кластера, а, наприклад, 

концерна, фінансово-

промислової групи і т.п.  

С. В. Ірхіна [9, с. 

141] 

просторово локалізоване об’єднання учасників інвестиційно-будівельного 
процесу, підприємств промисловості будівельних матеріалів та інших 

суміжних з будівництвом галузей, науково-дослідних інститутів, освітніх 

закладів, банківських та інших кредитних установ, громадських 
організацій, органів 

місцевої влади з метою підвищення рівня конкурентоспроможності 

будівельної продукції та зростання економіки регіону в цілому 

Вважаємо цей підхід найбільш 

повним 

Н. В. Бондарєва 
[10] 

постійне, просторове, добровільне об'єднання взаємодіючих 

суб’єктів господарювання, які виконують загальне будівництво споруд та 

будинків; ремонтні та реставраційні роботи; будівництво водопостачання 
внутрішніх і зовнішніх мереж; будівництво та реконструкцію автострад, 

доріг вулиць; надають послуги оренди будівельної техніки; прокладення 

інженерних мереж; підприємств, які займаються виробництвом та 
реалізацією будівельних матеріалів і конструкцій; проектних організацій, 

які здійснюють проектні роботи; фінансових установ; структурних 

підрозділів зі стандартизації, метрології та сертифікації; органів 
державного управління з метою підвищення рівня 

конкурентоспроможності будівельної продукції, та зростання економіки 

регіонів 

Автор ототожнює поняття 
«кластер» та «мережа», з чим 

не погоджуємося. З цього 

питання розділяємо думку А. 
Г. Локоти та А. Р. Дунської 

[11]. 

На нашу думку, будь-який 
різновид кластеру не можна 

характеризувати як 

об’єднання, яке складається 
тільки з підприємств. 

Джерело. Сформовано автором 

 

Погоджуємося з позицією С. В. Ірхіної, яка виокремлює такі економічні пріоритети функціонування 

будівельного кластера: 

- подолання сформованої роз’єднаності вирішення питання, дублювання виробництв, 

нераціональності транспортних потоків і неоптимального розміщення об’єктів будівельної індустрії; 

- досягнення балансу потреб та виробництва будівельних матеріалів з метою їх упорядкування та 

створення упорядкованого ринку будматеріалів на території України; 

- розробка та реалізація підпрограм модернізації базових підгалузей, подальший розвиток 

підприємств виробничої бази будівництва; 

- проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі створення сучасних 

технологій, матеріалів і інженерного обладнання [9, с. 141]. 

На окрему увагу заслуговує науковий доробок А. Петрова, а саме теоретично обґрунтована 

науковцем функціональна модель формування і розвитку будівельного кластера, яка представлена шістьома 

блоками, а саме: 1) формування концепції кластера; 2) потенційні учасники; 3) створення умов; 4) реалізація 
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програм; 5) контроль; 6) аналіз та корегування [13, с. 104]. Поряд з цим, переконані, що одним з 

архіважливих компонент функціональної моделі розвитку будівельного кластеру має бути аспект 

фінансового забезпечення його діяльності. Відмітимо, що  А. Петровим до учасників будівельного кластеру 

віднесено будівельні підприємства, навчальні заклади та науково-дослідні інститути, професійні об’єднання. 

В аспекті піднятого питання вважаємо, що інвестиційна підтримка на різних етапах становлення 

будівельних кластерів може бути державною, приватною чи державно-приватною, здійснюватися через різні 

фінансові інституції (асоціації, венчурні фонди, фонди прямих інвестицій, корпоративні венчурні інвестори, 

інвестиційні компанії, банки), а також передбачати пряме, наприклад, податкове та опосередковане 

стимулювання (через інвестиційні й амортизаційні пільги). 

Також вважаємо важливим акцентувати увагу на тому, що особливості інвестиційного забезпечення 

функціонування будівельних кластерів безпосередньо залежить від їх видової специфіки. З одного боку, 

доречно виокремлювати різновиди будівельних кластерів залежно від типу будівельної продукції, а саме: 

будівельні кластери у сфері житлового будівництва; зведення нежитлових будівель; будівництва інженерних 

споруд; будівництва дорожньо-транспортної інфраструктури; будівництва мереж зв’язку й 

енергопостачання; виробництва будівельних матеріалів; виробництва будівельних машин та обладнання. З 

іншого боку, розвиток будівельних кластерів може відбуватися за функціональним підходом, у рамках якого 

доречно виокремлювати такі різновиди: екобудівельні кластери; інноваційні будівельні кластери; будівельні 

кластери малих підприємств; будівельні технопарки; промислово-будівельні та будівельно-інвестиційні 

кластери; логістичні будівельні кластери. Останній підхід нам видається більш ефективним, як з точки зору 

формування організаційно-правового та фінансового механізмів його реалізації, так і з позиції налагодження 

транскордонних зв’язків та взаємодії. На наше переконання, саме вузькоспеціалізований підхід сприятиме 

забезпеченню відкритості, гнучкості та зацікавленості учасників будівельних кластерів у максимальному 

залученні як вітчизняних, так і міжнародних розробок та напрацювань. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Узагальнюючи все вищезазначене вважаємо, 

що розвиток кластеризації будівельної сфери повинен вибудовуватися на таких принципах:  

1) принцип перспективності, сутність якого полягає у тому, що політика кластеризації будівельної 

галузі повинна здійснюватися на основі довгострокових стратегій та програм державної підтримки зі 

створення та розвитку кластерних структур як на державному, так і на регіональному рівнях; 

2) принцип узгодженості, який передбачає відповідність стратегій та програм соціально-

економічного розвитку регіонів країни стратегії розвитку будівельних кластерних структур; 

3) принцип партнерства, який пов’язаний з тим, що формування і розвиток будівельних кластерів 

вимагають тісного співробітництва центральних та регіональних органів державної виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, інститутів фінансового посередництва, закладів науки та освіти, 

інфраструктурних посередників та промислових підприємств будівельної індустрії; 

4) принцип доповнюваності. Цей принцип означає, що державна фінансова підтримка у напрямі 

формування і розвитку будівельних кластерів повинна здійснюватися як із державного, так і місцевих 

бюджетів. 

Також вважаємо, що державна політика у сфері кластеризаціії будівельної сфери повинна поетапно 

реалізовуватися за такими напрямами: 1) стимулювання регіональної кластеризації будівельної сфери; 2) 

сприяння системному міжрегіональному будівельному співробітництву; 3) розвиток транскордонного 

будівельного співробітництва. Концептуальні етапи формування будівельного кластеру наведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Процедурна етапізація формування будівельного кластеру 

Джерело. Розробка автора. 

 

Подальші наукові дослідження будуть стосуватися обґрунтування організаційно-економічного та 

фінансового механізмів функціонування забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку будівельних кластерів. 

1. Створення нормативно-

правових рамок функціонування 

кластерних структур 

3. Визначення учасників кластерів 

та їх структурування (ядро кластера, 

інститут науки та освіти, інститут 

державної підтримки)  

2. На основі ресурсного підходу 

дослідження передумов створення 

будівельного кластеру 

4. Встановлення умов, цілей, 

завдань функціонування 

будівельного кластера  

5. Формування організаційних, 

інформаційних, інституційних 

механізмів функціонування 

будівельного кластера 

6. Формування механізму державної 

фінансової підтримки будівельного 

кластера  

7. Оцінка, моніторинг, контроль ефективності 

функціонування  будівельного кластера, 

відповідності очікуваним результатам 

 

8. Розробка коректуючих заходів 
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ 

СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ТОВАРІВ 
 
У статті розглянуто та визначено особливості оцінки рівня захисту інтересів споживачів на ринку товарів. 

Досліджений та систематизований методологічний підхід до визначення рівня захисту прав споживачів для окремого товару 
або послуги. Запропоновано використання моделі мультиатрибутного товару до процесу оцінки захисту прав споживачів, 
який передбачає оцінку не атрибутів, а того, на скільки при його використанні споживач є захищеним, дотримуючись двох 
етапів: 1) встановлення параметрів важливості захисту того чи іншого права споживача у відповідному товарі та присутності 
даного захисту з боку виробника; 2) вимірювання рівня захищеності прав споживачів на основі композиційного підходу. Це 
дозволяє ідентифікувати рівень важливості товару та його відповідності потребам споживачів для своєчасного залучення 
механізмів регуляції на споживчому ринку. Визначено, що процес захисту прав споживачів вимагає не лише регулювання, 
яке здійснюється державними органами влади часто без необхідного погодження своїх дій, але також і моніторингу, який 
дозволить оцінити рівень захищеності прав споживачів у товарах, які перебувають на ринку та знаходяться на стадії виходу 
на ринок.   Обґрунтовано проблеми та перспективні напрями активізації інституту консюмеризму у контексті виконання своїх 
функцій. 

Ключові слова: консюмеризм, соціально орієнтована економіка, функції консюмеризму, захист прав споживачів, 
мультиатрибутна модель. 
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METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING THE LEVEL OF PROTECTION OF 

CONSUMER INTERESTS IN THE GOODS MARKET 
 
The development of globalization processes, Ukraine's entry into the development of the European space has created a 

number of new challenges for our country in building socially important institutions, the functioning of which is related to political 
citizens and freedom of citizens, protecting their economic interests in imperfect market competition. An important place in the 
world and domestic practice of regulating socio-economic relations indicates the problem of implementing the functions of 
consumerism. 

The article considers and identifies the features of assessing the level of consumer protection in the goods market. 
Researched and systematized methodological approach to determining the level of consumer protection for a particular product or 
service. It is proposed to use the model of multi-attribute product in the process of assessing consumer protection, which involves 
assessing not the attributes, but how much when using it the consumer is protected, following two stages: 1) setting parameters of 
importance of consumer protection in the product this protection from the manufacturer; 2) measuring the level of consumer 
protection on the basis of a compositional approach. This allows us to identify the level of importance of the product and its 
compliance with the needs of consumers for the timely involvement of regulatory mechanisms in the consumer market. It is 
determined that the process of consumer protection requires not only regulation, which is carried out by public authorities often 
without the necessary coordination of their actions, but also monitoring, which will assess the level of consumer protection in goods 
on the market and entering the market. . Problems and perspective directions of activization of the institute of consumerism in the 
context of performance of the functions are substantiated. 

Keywords: consumerism, socially oriented economy, functions of consumerism, consumer protection, multi-attribute 
model. 

 

Постановка проблеми. Розвиток глобалізаційних процесів, входження України у розвинений 

європейський простір зумовлює виникнення низки новітніх для нашої держави викликів у сфері розбудови 

суспільно важливих інститутів, функціонування яких стосуються політичних прав і свобод громадян, 

захисту їх економічних інтересів в умовах недосконалої ринкової конкуренції. Вагоме місце у світовій та 

вітчизняній практиці регулювання суспільно-економічних відносин посідає проблема реалізації функцій 

консюмеризму. Вона характеризується певною специфічністю, оскільки лежить на перетині площин 

соціальної політики держави, зорієнтованої на потреби людини та економіки, спроможної забезпечувати 

реалізацію цих потреб. Дуалізм таких відносин залежить від політичної ситуації у суспільстві, досконалості 

правового регулювання соціально-економічних відносин, відповідальності підприємців та активності 

населення. Побудова в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки тісно пов’язана зі створенням 

гідних умов для проживання населення, захисту прав громадян у всіх сферах життєдіяльності. Реалізація 

цих стратегічних завдань вимагає ефективної соціально-економічної політики, значне місце в якій займає 

забезпечення виконання функцій консюмеризму, як системи захисту інтересів споживачів, важливого 

фактору підвищення якості життя населення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сутності, ролі, завдань та особливостей 

форм прояву консюмеризму приділено значну увагу сучасними науковцями Заходу. Серед них: Ф. Котлер, 

П. Друкер, Дж. Хірст, Л. Розенберг, Дж. Гобсон, Ж.-Ж. Ламбен, Ж. Бремонд, А. Желедан та інші. Вітчизняна 
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наука тільки-но розпочала накопичувати розробки з даного питання. До аналізу механізмів консюмеризму в 

Україні одними з перших звернулися В.О.Мандибура, О.М.Язвінська, С.В. Герасимова. В їх доробку – 

загальна якісна оцінка консюмеризму як соціального явища та економічного механізму, дослідження історії 

його розвитку у різних країнах світу. Питання захисту інтересів споживачів в Україні вивчали також 

Т.Н. Городецька, І.Р. Слабковська, Л.М. Галат, В.М. Кравченко, Т.М. Кисільова  та інші.  

Формулювання цілей статті.  Метою статті є дослідження сучасних методологічних підходів до 

оцінки рівня захисту прав споживачів у контексті розвитку соціально-економічних процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Консюмеризм виступає одним з тих механізмів, що 

забезпечують розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки. Влив на економічні процеси руху, 

захист прав та інтересів споживачів проявляється насамперед у стимулюванні ділової активності. Сучасні 

підприємці усвідомлюють, що лідерами на ринку стають ті підприємства, що найактивніше задовольняють 

інтереси споживачів, а перспективу росту має передусім соціально відповідальний бізнес.  

Вплив консюмеризму на соціально-економічні процеси й розвиток суспільства відбувається завдяки 

виконанню ним конкретних функцій.  До основних функцій консюмеризму ми відносимо забезпечення 

свободи вибору, захист прав та інтересів споживачів, інформування, просвітництво та регулювання 

ринку [1]. 

Стан країни щодо дотримання функцій консюмеризму може бути оцінений аналітично, з 

урахуванням наявності формальних можливостей для споживача у разі порушення своїх прав звернутися в 

ту чи іншу організацію (виробника, громадську організацію, до відповідного органу державної влади). За 

результатами цієї оцінки можна побудувати споживчу стратегію країни, що характеризує можливості 

захисту прав споживачів. 

Крім того, існує можливість оцінки рівня дотримання функцій консюмеризму за допомогою 

спеціальних формальних підходів і методів, що в рамках даного дослідження пропонується здійснити 

шляхом модифікації моделі мультиатрибутного товару. Розроблено кілька методів перекладу концепції 

мультиатрибутного товару в операційну форму. Найбільш популярним є спільний аналіз (Green & Wind, 

1975), що дозволяє вимірювати приватну корисність, яку потенційний покупець асоціює з кожною 

властивістю (атрибутом). На базі такої інформації суб’єкти бізнесу  можуть визначити ряд властивостей, які 

найбільшою мірою відповідають вимогам кожного сегмента ринку. Саме цей метод і пропонується до 

детального розгляду. 

Виходячи із загальних міркувань, можна перейти до моделювання концепції марки як сукупності 

атрибутів, щоб надати їй практичну корисність і перевірити, якою мірою такий підхід до сприйняття 

покупців описує реальну ситуацію і, крім того, дає надійний випереджаючий індикатор реальної купівельної 

поведінки та можливості максимізації ринкової вартості бізнесу [2-3]. 

У табл. 1 наведені різні елементи, складові моделі. Комбінуючи ці елементи, можна визначити міру 

загальної корисності, яку певний покупець присвоює конкретній марці. Цю загальну корисність можна 

інтерпретувати як детермінант ймовірності придбання товару покупцем. 

Таблица 1 

Моделювання концепції мультиатрибутного товару  
Об’єктивні 

властивості 
Атрибути 

Оцінка атрибутів Приватна 

корисність 

Повна 

корисність Важливість  Наявність  

....С1i.... 

... С2i ... 

... 
... С3i ... 

А1 
А2 

... 
Аn 

W1 
W2 

... 
Wn 

X1 
X2 

... 
Xn 

u1 
u2 

... 
un 

 
U 

Реальність Набір атрибутів Пріоритети Сприйняття Цінності 

Технічний опис Дослідження Шкала відносин Шкала інтервалів Інтегральна модель 

 

Цінність або корисність атрибута для індивіда залежить від поєднання двох чинників, що входять в 

систему оцінки. Цими чинниками є: значимість атрибута і сприйнятливий рівень його наявності. Подібна 

суб'єктивна цінність розглядається як приватна корисність, яку має кожен атрибут. Дана цінність 

формується у результаті поєднання сприйнятливого рівня присутності атрибута і його значущості. 

Тоді повна корисність марки для конкретного покупця може являти собою або суму, або 

формування приватних корисностей, якими він наділяє атрибут: 

 

U =  u1 x1 + u2 x2 + ... u i x i + ...u n x n,     (1) 

 

де: 

U - повна корисність марки; 

u i - приватна корисність атрибута i; 

x i – сприйнятливий рівень атрибута i. 

Застосування даної моделі до процесу оцінки захисту прав споживачів, як однієї із найважливіших 

функцій консюмеризму, в кожному окремому товарі чи послузі передбачає оцінку не атрибутів товару, а 
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того, наскільки при його використанні споживач є захищеним. При цьому параметри важливості і 

присутності атрибута замінюються параметрами важливості захисту того чи іншого права споживача в 

даному товарі та присутності даного захисту з боку виробника. 

 

U =  u1 x1 + u2 x2 + ... u i x i + ...u n x n,    (2) 

 

де 

U - індекс правової захищеності споживачів товару (послуги); 

u i - важливість захисту i-того права в заданому товарі (послузі); 

x i - сприйняття рівня захисту i-того права в розглянутому товарі (послузі); 

n - законодавчо визначене число прав споживачів. 

Зрозуміло, що при високій важливості і низькій присутності повинні включатися механізми 

регуляції та саморегулювання – колективна реакція споживачів і реакція держави. Залежно від груп товарів, 

поставленого завдання,  важливості товару для виживання суспільства можуть бути використані різні оцінки 

«правової захищеності споживачів», аналогічні тим, які застосовуються в моделі мультиатрибутного товару.  

Визначення повної корисності в даній моделі має на увазі наявність моделі інтеграції приватних 

корисностей. Найбільш часто використовують компенсаторну і адитивну моделі: 

- компенсаторну, оскільки низька оцінка, притаманна одному з оцінюваних параметрів, може бути 

компенсована  високою оцінкою, властивої іншій; 

- адитивну, оскільки передбачається, що між параметрами оцінки немає взаємодії. 

Існує можливість використання інших, в тому числі некомпенсаторних моделей. 

Операціоналізація концепції мультиатрибутного товару. При використанні вищенаведених моделей 

оцінки повної і приватної корисності можливе використання двох процедур оцінки: «композиційної» і 

«декомпозиційної». 

Композиційний підхід переходить від оцінювання марок за різними атрибутами до формування 

інтегральної кількісної оцінки корисності. Інакше, «композиційний» підхід полягає у формуванні значень 

повної корисності на основі вимірів значущості і уявлень про детерміновані  атрибути, отримані дослідним 

шляхом. Використовуючи компенсаторну або некомпенсаторну інтеграційну модель для поєднання цих 

вимірів, отримуємо значення повної корисності, що синтезує індивідуальні оцінки приватної корисності і 

розкриває, таким чином, індивідуальні переваги. 

Стосовно до процесу захисту прав споживачів композиційний підхід доцільно застосовувати в 

ситуації, коли споживачі вже мають думку про процес їх використання, тобто ті товари і послуги, які 

перебувають на ринку. 

Декомпозиційний підхід розвивається в протилежному напрямку і починає з класифікації переваг 

різних товарів або марок, сукупності властивостей яких вже визначені. З цієї класифікації видно, що в її 

основі знаходяться приватні корисності для кожної характеристики, що дозволяє найкращим з можливих 

способів реконструювати порядок переваг респондента. 

При реалізації «декомпозиційного» підходу респонденти реагують на ряд концепцій товару, 

описаних, як правило, технічними характеристиками. Зібрана у респондентів інформація зводиться до 

ранжування переваг щодо запропонованих концепцій. Наступною аналітичною задачею стоїть 

формулювання приватної корисності для кожної характеристики. Використовуючи рейтинги різних 

сукупностей атрибутів, можна виявити приватні корисності, що лежать в їх основі, а потім відтворити 

структуру глобальних переваг респондента [4-5]. 

Даний підхід доцільно застосовувати під час оцінки захищеності прав споживачів для тих товарів і 

послуг, які тільки виводяться на споживчі ринки України. При високому рівні відкритості споживчих 

ринків, як результат вступу країни до СОТ, і великій кількості технічно складних товарів доцільна їх 

попередня оцінка.  

Вимірювання рівня захищеності прав споживачів на основі композиційного підходу реалізується в 

такий спосіб: 





n

k

ijkjkij XWA
1      (3)

 

 

де: 

A ij - позиція особи j по відношенню до товару / послуги i; 

W jk - відносна важливість для особи j захищеності права k; 

X ijk - сприйнята особою j рівень захищеності права k в товар / послугу i (бал); 

n - кількість врахованих (детермінованих) прав споживачів [6]. 

Застосування цієї моделі вимагає в якості вихідної інформації бальну оцінку рівня наявності 

захищеності заданого права в розглянутому товарі / послузі. Така оцінка повинна проводитися за шкалою 

інтервалів. 
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Відносна важливість права для споживача, навпаки, слід оцінювати за шкалою відносин. Щоб 

отримати її, респондента просять розподілити 100 балів між основними захищеними правами пропорційно 

надаючи їм важливості. 

Для оцінки важливості можна також використовувати оціночну шкалу, що є більш зручним при 

тестуванні споживачів. При цьому необхідно застосовувати середньозважену оцінку сприйманого у відповідності 

товару  набору прав споживачів. У даній моделі (модель Фішбейна) низькі бали по одному атрибуту можуть 

компенсуватися високими балами по іншим, тому даний метод оцінки необов'язково самий адекватний. 

Існують наступні некомпенсаторні моделі відносин – диз'юнктивна модель. Покупець вирішує 

розглядати тільки ті марки, які є найкращими за певними домінуючими правами, незалежно від положення 

до інших. Наприклад, в харчових продуктах по деяких товарних групах може бути важлива безпека, тобто 

відсутність шкоди здоров'ю, а захист інших прав споживачів не має особливого значення. Кон’юнктивна 

модель. Покупець встановлює для кожного права прийнятний мінімум. Товар / послуга відкидається, якщо 

вона не перевищує цей мінімум хоча б по одному з захищаючих  прав. Таким чином, тут немає інтегральної 

оцінки, а є тільки ідентифікація однієї або декількох прийнятних товарів / послуг, між якими і потрібно 

зробити вибір. 

Лексикографічна модель. Покупець діє послідовно: 1) спочатку він ранжує права в порядку їх 

важливості; 2) потім усі товари / послуги або альтернативи вибору порівнюються по найважливішому праву; 

3) відбирається марка з найвищою оцінкою. Якщо має місце рівність оцінок, він переходить до оцінки 

другого права за важливістю і т.д. 

Насправді, при застосуванні некомпенсаторної моделі, часто використовується процедура вибору у 

два етапи. На першому етапі потенційний покупець приймає кон'юнктивну модель, яка дає йому можливість 

виключити товари, які не відповідають його мінімальним вимогам. На другому етапі знаходиться 

компенсаторна оцінка або формується лексикографічне впорядкування решти товарів. 

Крім запропонованих варіантів оцінки рівня захищеності прав споживачів доцільно 

використовувати також міжнародні оцінки, основною з яких є «Європейський індекс якості». Проект 

«Європейський індекс якості» призначений для систематичної багатоаспектної оцінки задоволеності 

споживачів якістю продукції і послуг. Він задовольняє інтереси як тих, хто виробляє продукцію, так і тих, 

хто її споживає. 

У зв'язку з цим, існує необхідність забезпечення структурної перебудови загальної політики, а саме: 

- потреба у достовірній консюмерській інформації, тобто виключення невідповідності між 

правовими та інформаційними сферами у контексті захисту інтересів споживачів; 

- недостатня усвідомленість громадянами своєї ролі споживача як рушійної сили ринку; 

- неповне або незрозуміле маркування товару, спекулятивні ціни, агресивна і недоброякісна реклама 

та засоби торгівлі; 

- індивідуальні споживачі, як правило, володіють, обмеженими економічними ресурсами, тому 

недостатньою мірою вони захищені від зловживань та інших форм порушення своїх прав; 

- проблеми у сфері безпеки: виробництво і поширення нестандартних споживчих товарів, імпорт 

небезпечних товарів, відсутність системи швидкого обміну інформацією про нещасні випадки, пов'язані з 

вживанням цих товарів, послуг та ін .; 

- відсутність структур примусу і механізмів, які дозволили б споживачам досягти швидкого, 

недорогого та справедливого вирішення спірних ситуацій; 

- неузгодженість дій громадських організацій та органів державної влади, в компетенції яких 

знаходяться питання, пов'язані із захистом споживачів; 

- слабка організація і представництво колективних інтересів споживачів, низька їх обізнаність в 

своїх правах, як споживачів, відсутність коштів у неурядових консюмерських організаціях та інших 

установах, які презентують інтереси споживачів та приймають відповідні рішення [3-5]. 

Таким чином, процес захисту прав споживачів вимагає не тільки регулювання, яке здійснюється 

органами державного управління часто без необхідного погодження своїх дій, але також і моніторингу, який 

дозволить не тільки оцінити рівень захищеності прав споживачів в товарах, які перебувають на ринку, але і 

для тих, які знаходяться на стадії виходу на ринок. 

Висновки. У результаті дослідження нами сформовано методологічний підхід до визначення рівня 

виконання функцій консюмеризму. Запропоновано застосування моделі мультиатрибутного товару до 

процесу оцінки захисту прав споживачів в кожному окремому товарі чи послузі, що передбачає оцінку не 

атрибутів товару, а того, наскільки при його використанні споживач є захищеним (його права як споживача 

дотримуються). При цьому параметри важливості і присутності атрибута замінюються параметрами 

важливості захисту того чи іншого права споживача в даному товарі і присутності даного захисту з боку 

виробника. При високій важливості і низькому захисті заданого права споживача повинні включатися 

механізми регуляції і саморегуляції –  колективна реакція споживачів та реакція держави. Залежно від груп 

товарів, поставленого завдання, важливості товару для виживання суспільства можуть бути використані 

різні оцінки «правової захищеності споживачів», аналогічні тим, які застосовуються в моделі 

мультиатрибутного товару. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИК-ПРОФІЛЮ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 
У даній статті досліджено сутність ризик-профілю промислових підприємств та аргументовано необхідність його 

врахування в процесі управління фінансовими ризиками з метою підвищення ефективності використання наявних 
фінансових та інших видів ресурсів означених суб’єктів господарювання. Розкрито зміст структурних елементів профілю 
ризику промислових підприємств, до яких віднесено опис області ризику, ідентифікація і оцінка ризиків та їх індикаторів, 
розробка і впровадження засобів контролю змін ступеня ризиків, встановлення необхідного часу для здійснення контролю, 
узагальнення результатів контролю й оцінка антиризикових заходів. Описано методичні особливості дослідження складових 
ризик-профілю. Прослідковано існуючі зв’язки ризик-профілю, ризик апетиту і рівня фінансової безпеки промислового 
підприємства. Наголошено на необхідності врахування профілю ризику при визначенні рівня фінансової та економічної 
безпеки промислового підприємства та забезпеченні мінімізації фінансових втрат. 

Ключові слова: фінансовий ризик, область ризику, ризик-апетит, контроль ризиків, анти ризикові заходи, 
управління фінансовими ризиками, мінімізація ризику. 
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FEATURES OF THE DEFINITION OF THE RISK-PROFILE  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 
The need to ensure the sustainable operation and stable development of Ukrainian industrial enterprises stimulates the 

development of financial risk management processes, as such that can cause significant financial losses. This is due to significant 
changes in the world economic system due to the rapid development of financial and commodity markets, integration and 
globalization processes, which have a strong impact on national economic systems. In addition, the peculiarities of the external and 
internal environment cause a general tendency to complicate the modern nature of both financial and non-financial risks of the real 
and financial sectors of the national economy. 

Within this article, the essence of the risk profile of industrial enterprises is determined, and the necessity of its 
considering in the process of financial risks management in order to increase the use efficiency of available financial and other 
resources of the mentioned economic subjects  is substantiated. The content of structural elements of the risk profile of industrial 
enterprises, which include the description of the risk sphere, elaboration and introduction of controlling means of the changes of 
risk levels, establishment of the required time in order to carry out the control, generalization of the control results and assessment 
of anti-crisis measures, is revealed. Methodological characteristics of the research of the risk-profile components is described. 
Existing relations of the risk-profile , risk appetite and the level of financial security of the industrial enterprise is tracked. The 
necessity of considering the profile of the risk by determining the level of financial and economic security and providing the 
minimization of financial losts is stressed. 

Key words: financial risk, sphere of risk, risk-appetite, risk-control, anti-crisis measures, financial risks nanagement, risk 
minimization. 

 
Постановка проблеми. Необхідність забезпечення стійкого функціонування і стабільного розвитку 

українських промислових підприємств стимулюють розвиток процесів управління фінансовими ризиками, 

як такими, що здатні спричинити значні фінансові втрати. Це пов’язано із суттєвими змінами у світовій 

економічній системі, обумовленими швидкими темпами розвитку фінансових і товарних ринків, 

інтеграційними і глобалізаційними процесами, що здійснюють потужний вплив на національні економічні 

системи. Крім того, особливості зовнішнього і внутрішнього середовища спричинюють загальну тенденцію 

ускладнення сучасної природи як фінансових, так і нефінансових ризиків суб’єктів реального і фінансового 

секторів національної економіки.  

Означене зумовлює потребу в розробці методологічної бази управління фінансовими ризиками, 

адаптації світового досвіду у цій сфері до реалій української економіки й оцінюванні можливості 

просування загальноприйнятих у фінансовому світі професійних стандартів з ризик менеджменту до 

побудови класифікації фінансових ризиків промислових підприємств різних видів діяльності, а також 

створення ефективної системи і механізму управління фінансовими ризиками.  

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичні й методологічні проблеми управління ризиками 

промислових підприємств окремих галузей в останні десятиліття активно розробляються численними 

іноземними і вітчизняними науковцями, зокрема: А. П. Альгіним, І. А. Бланком, І. Т. Балабановим, 

Т.А. Васильєвою, Н. М. Внуковою, П. Л. Вітлінським, П. Г. Грабовим, В. М. Гранатуровим, М. В. Грачовим, 

А. М. Дубровим, М. Г. Лапустою, Г. Б. Клейнер, В. Н. Лівшицем, О. А. Лобановим, Р.В. Пікус, 

Є. Ю. Хрустальовим та іншими. Розвиток інформаційного суспільства сприяє розширенню нових знань і 

активізації процесів виробництва, обміну і споживання як традиційної, так і інноваційної продукції. Стрімкий 
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розвиток цих сфер спричинює зростання ризиків і загроз, що спричинюються зовнішнім і внутрішнім 

середовищем і підсиленням їх впливу на життєдіяльність господарюючих суб’єктів загалом і промислових 

підприємств, як фундаменту реального сектора національної економіки, зокрема.  

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Дослідження широкого спектра 

опублікованих наукових праць у даній сфері дозволяє констатувати, що наразі недостатньо уваги приділяється 

вивченню ризик-профілю промислових підприємств як інструмента створення ефективної системи управління 

фінансовими ризиками. Вищенаведене обумовлює необхідність розробки методичних засад визначення ризик-

профілю промислового підприємства, розгляду причин його динамічних змін і їх впливу на функціонування 

і розвиток досліджуваних суб’єктів економіки, що обумовлює мету даної наукової статті. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є формування методичних основ визначення ризик-

профілю промислового підприємства в межах системи управління ризиками, а також виявлення проблем їх 

адаптації для промислових підприємств різних видів діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління фінансовими ризиками, а, отже, 

стабільність розвитку промислового підприємства, визначається комплексом методів ризик-менеджменту, 

що використовує досліджуваний суб’єкт господарювання. Розробка методів управління ризиками заснована 

на систематизації факторів макро-, мезо і мікросередовища, що формують умови будь-якої діяльності. 

Систематизація сприяє визначенню необхідних і достатніх елементів системи управління ризиками, формує 

можливості моніторингу динамічних змін стану означеної системи при зміні умов зовнішнього і 

внутрішнього середовища. 

Систематизація ризикоформуючих факторів сприяє визначенню ризик-профілю, котрий є 

динамічною характеристикою рівня фінансово-економічної безпеки промислового підприємства й 

відображає своєрідне «обличчя» підприємства / виду діяльності / операції у вигляді ієрархічного переліку 

факторів, представленого у поєднанні з ймовірністю їх прояву і розміру можливого збитку [1-6].  

Визначення профілю ризику промислового підприємства, на наш погляд можливо представити у 

викладі наступних взаємопов’язаних етапів: 

Етап 1 Визначення цілей підприємства. При визначенні профілю ризику необхідно чітко 

сформулювати тактичні і стратегічні цілі та сформулювати напрямки виробничої діяльності, як такої, що 

визначає галузеву спрямованість і формує специфіку операційної діяльності промислового підприємства, 

встановити фінансові цілі, а також обрати методи і засоби маркетингу. 

Етап 2. Оцінка уразливості підприємства до ризику. Оцінити уразливість промислового 

підприємства до ризику можливо шляхом використання системи збалансованих фінансових показників, що 

дозволяють провести аналіз прибутковості активів і власного капіталу й оцінити ступінь ризику 

промислового підприємства загалом, видів його діяльності та операцій, що виконуються. Уразливість 

підприємства до ризику серед іншого вимірюється співвідношенням боргових зобов’язань підприємства 

(його кредиторською заборгованістю, сумою отриманих коротко-і довгострокових кредитів тощо) та 

обсягом коштів, що надійшли для погашення даних зобов’язань. Відсутність або недостатність таких 

надходжень збільшує уразливість підприємства до ризику. 

Етап 3. Виявлення джерел виникнення ризику, що формують ризик-профіль підприємства. 

Виявлення джерел ризику здійснюється на основі аналізу та оцінки різних можливих комбінацій 

несприятливих для промислового підприємства подій, що виникають внаслідок динамічної зміни 

зовнішнього і внутрішнього середовища [7]. 

Етап 4. Розробка стратегії і тактики мінімізації ризику. Стратегії і тактики мінімізації ризиків 

мають бути пов’язані із прийняттям рішень і вибором з таких альтернатив: можна погодитися на ризик, 

тобто взяти його на себе (робити це доцільно на основі розрахунку схильності до ризику, тобто ризик-

апетиту конкретного промислового підприємства, що досліджується), можна контролювати ризик 

(наприклад, за рахунок введення лімітів витрачання фінансових ресурсів, контролю за динамікою змін 

системи фінансових показників, можна передати ризик бажаючим (страховим компаніям, інвесторам тощо) і 

можна уникати ризику, не вдаючись до ризикованих дій і рішення (через відмову від певних операцій, 

випуску того чи іншого виду продукції тощо). 

Дослідження етапів побудови ризик-профілю промислового підприємства дозволяє певним чином 

отримати уявлення про його складові елементи, до яких вважаємо доцільним віднести наступні: опис 

області ризику, оцінка ризику та його індикаторів, розробка і запровадження контролю змін ступеня і рівня 

ризику, встановлення необхідного часу для здійснення контролю, узагальнення результатів контролю, 

розробка і фінансово-економічна оцінка антиризикових заходів.  

Залежно від особливостей організації системи управління ризиками на підприємстві змістовне 

наповнення структурних елементів, що характеризує профіль ризику може відрізнятись, що залежить від 

видів діяльності, що здійснює підприємство, застосування тих чи інших методів управління ризиками, які 

можуть передбачати, як застосування комплексу анти ризикових дій розроблених фахівцями підприємства, 

так і передачу ризиків іншим зацікавленим особам (наприклад, ризики пов’язані із втратою сировини і 

матеріалів, фізичним їх пошкодженням, або зміни властивостей під час перевезення унаслідок не виконання 

необхідних температурних вимог, вимог по забезпеченню необхідної вологості повітря тощо можуть бути 
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передані спеціалізованим транспортним компаніям, що мають необхідне, пристосоване обладнання у 

вигляді транспортних засобів, кондиціонерів, морозильних камер тощо). Ці та інші обставини впливають на 

особливості визначення області ризику і контролю за динамікою їх змін і вартістю фінансових ресурсів, а 

також формують уявлення про те які структурні елементи профілю ризику промислового підприємства 

можуть бути збережені або втрачені. 

Зупинимось на сутності і змісті окремих складових ризик-профілю промислового підприємства 

детальніше. 

Опис області ризику передбачає виявлення певної зони фінансових втрат у якій втрати не 

перевищують граничного значення встановленого рівня, що здійснюється на основі визначення уразливості 

підприємства до ризику і визначення його ризик-апетиту. Більшість науково-прикладних джерел як 

іноземних, так і вітчизняних вчених виділяють чотири зони ризику промислового підприємства:  

- безризикову – де збитки підприємства не прогнозуються й гарантується як мінімум отримання 

очікуваного / запланованого прибутку. Така зона може спостерігатись у промислових підприємств, що 

підписали довгострокові контракти на виготовлення визначеного обсягу виробництва продукції, у тих 

суб’єктів господарювання, що отримали значний відсоток передоплати на продукцію, яка буде 

виготовлятись тощо); 

- зону припустимого ризику – що відповідає ситуації у якій за несприятливих обставин промислове 

підприємство може втратити прибуток, але при цьому буде здатне покрити всі витрати; 

- зону критичного ризику – у якій підприємство у найбільш оптимістичному сценарії компенсує 

понесені витрати, а у найгіршому – отримає збитки у розмірі понесених витрат. 

- зону катастрофічного ризику – може характеризувати промислове підприємство, яке унаслідок 

певної діяльності або бездіяльності втрачає капітал (як позиковий, так і частково власний), що може 

спричинити його банкрутство та ліквідацію. 

Оцінка ризиків допомагає фінансовим менеджерам і адміністрації підприємства зосередити свою 

увагу на тих ризиках, що дійсно можуть виникнути і які потенційно можуть завдати реальної шкоди, котру 

можна виміряти у грошовому виразі. Метою оцінки ризиків є вибір найбільш ефективних заходів 

спрямованих на мінімізацію ймовірних фінансових втрат унаслідок прийняття незважених управлінських та 

інших рішень. Дослідження індикаторів оцінки ризиків дозволяє визначити динаміку їх коливання, а 

величина виявленого ризику більш глибоко характеризує відповідну зону ризику. Величина ризику визначає 

увагу ризик-менеджерів яку ті приділяють розробці антиризикових заходів. Чим більше ймовірність 

виникнення ризиків і чим більшу шкоду вони можуть принести унаслідок прояву, тим більше уваги треба 

приділити плануванню відповідних заходів. Тобто зниженню високого ступеня ризиків або їх усуненню 

повинна приділятись особлива увага під час розробки і запровадження відповідних заходів. 

Зауважимо, що системний пошук і комплексний аналіз причин, що призводять до небезпечної 

ситуації, спричинюють загрозу фінансово-економічній безпеці і обумовлюють появу фінансових та інших 

видів ризиків дає змогу розробляти більш ефективні заходи щодо їх запобігання. На нашу думку, у процесі 

виявлення таких ризикоформуючих факторів важливо встановити ланцюг подій, що спричинюють виявлені 

ризики. При цьому причини небезпечних ситуацій і подій необхідно шукати в різних сферах, як тих, що 

безпосередньо пов’язані із діяльністю досліджуваного промислового підприємства, так і спричинені 

розвитком інших сфер (появою конкурентів, посиленням їх позицій на ринку, створенням нової техніки і 

технологій тощо). 

Облік і аналіз всіх факторів, що спричинюють виникнення загроз і ризиків та моніторинг їх 

наслідків дає можливість оцінити значущість ризиків та побудувати їх ієрархію за ступенем впливу 

(наприклад, низький ступінь ризику, середній, високий) і розробити відповідні антиризикові заходи, які 

можуть мати постійний або тимчасовий характер реалізації, а також повністю відповідати ризик-профілю 

промислового підприємства.  

Вважаємо доцільним відмітити, що кількісні показники результатів оцінки профілю ризику необхідно 

узгоджувати із розрахованими параметрами ризик-апетиту промислового підприємства і обсягом фінансових 

ресурсів, які воно витрачає на розробку і запровадження антиризикових заходів і забезпечення контролю за їх 

реалізацією.  

Необхідно зауважити, що ефективність управління промисловим підприємством потрібно 

розглядати в контексті досягнення ним запланованих стратегічних і тактичних цілей функціонування і 

розвитку. Відповідно, якщо змінюються цілі, що визначає підприємство на кожній стадії свого життєвого 

циклу, то логічно припустити, що повинні змінюватися елементи контролю. Виходить, що контроль у 

загальному вигляді невід'ємно орієнтований на цілі й повинен під них підлаштовуватися. У цьому випадку 

він буде допомагати виявляти відхилення фактичних значень контрольованих показників від нормативних, 

давати можливість своєчасно проводити коригувальні дії і в результаті досягати поставлених цілей, тобто 

досягати певного, запланованого рівня ефективності. Однак, отримати цілісну картину ефективності 

контролю неможливо, якщо вся сукупність видів діяльності промислового підприємства не розглядається 

під різними кутами зору, тобто з позицій ефективності управління відповідними функціональними 

підсистемами (фінансові ресурси, маркетинг, кадри, виробництво, логістика тощо). Тобто оцінка 
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ефективності контролю значним чином залежить від збалансованості управління кожної підсистеми на рівні 

загальної системи управління ризиками. 

В цьому аспекті неможливо не врахувати здобутки світового досвіду в сфері управління ризиками, 

які пов’язані із організацією контролю і запровадженням заходів щодо контрою змін ступеня і рівня ризиків. 

Вважаємо доцільним акцентувати увагу на документ під назвою «Інтегрована концепція внутрішнього 

контролю», який була розроблений і запропонований у 1992 р. COSO - Комітетом спонсорських організацій 

Комісії Тредвея (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), котрий провів аналіз 

значного масиву інформації з внутрішнього контролю, існуючої початок 90-х років ХХ ст. і представив свій 

результат, який нині прийнято називати «концепцією COSO» або «моделлю COSO» [4, 5]. Цей документ 

визначає необхідні складові елементи системи внутрішнього контролю, яка за оцінкою COSO, складається з 

п'яти взаємопов'язаних компонентів: контрольне середовище, оцінка ризику, контрольні процедури, збір та 

аналіз інформації і передача її за призначенням, моніторинг. Для оцінки ефективності системи контролю 

пропонується оцінити ефективність всіх перерахованих вище елементів. Означений документ довів свою 

ефективність у практиці господарювання як багатьох іноземних, так і вітчизняних компаній і нині активно 

використовується як для створення системи контролю так і системи управління ризиками загалом. 

Висновки. У ході проведеного дослідження доведена необхідність врахування ризик-профілю 

промислового підприємства в процесі управління фінансовими ризиками. Розкрито зміст основних етапів 

визначення ризик-профілю та його структурних елементів. Аргументована необхідність проведення 

зваженої оцінки ризику у поєднанні визначеною схильністю підприємства до ризику (його ризик-апетитом), 

уразливості до ризику та параметрами фінансово-економічної безпеки. Значна увага приділена системі 

внутрішнього контролю за розробкою і реалізацією заходів, які відповідають зміні ступеня та рівня ризиків. 

Обґрунтовано, що ефективність контролю не може бути забезпечена без врахування стратегічних і 

тактичних цілей підприємства, його функціональних підрозділів. Проведені дослідження виявили 

сукупність проблем, які потребують опрацювання, наприклад пов’язані із вибором бізнес-процесів для 

побудови типового профілю ризику промислових підприємств, що стане предметом подальших наукових 

досліджень  
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЙ ТА УЗГОДЖЕННОСТІ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНО-

ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ДПП) 
 
Сучасний підхід до державного управління передбачає багатоваріантність взаємовідносин державного і приватного 

секторів, що направлено на задоволення суспільних потреб і на вирішення суспільно значущих проблем. У контексті 
ключових завдань сучасного етапу розвитку публічного управління актуалізується пошук оптимального механізму 
взаємовідносин органів державної влади, інститутів громадянського суспільства та підприємництва, через подолання 
фрагментарного, несистемного характеру взаємодії, налагодження діалогу, вироблення прямих і зворотних зв'язків між 
ними. 
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PECULIARITIES OF INTERACTIONS AND COHERENCE OF PUBLIC-PRIVATE 

PARTNERSHIP (PPP) INTERESTS 
 
The modern approach to public administration involves a variety of relationships between public and private sectors, 

aimed at meeting public needs and solving socially significant problems. In the context of the key tasks of the current stage of 
development of public administration, the search for the optimal mechanism of relations between public authorities, civil society 
institutions and entrepreneurship is actualized by overcoming the fragmentary, unsystematic nature of interaction, dialogue, direct 
and feedback between them. 

The complexity of the system of public administration is characterized by the inability of public authorities to 
independently resolve emerging contradictions and solve socially significant problems. Therefore, one of the relevant mechanisms 
for resolving contradictions and solving problems is the institute of PPP. The vast majority of scientists have an ambiguous attitude 
to PPP. Some of them see such a partnership as the key to economic breakthrough. Others believe that PPP results could be 
another milestone in the "redistribution" of state-owned enterprises. Third, they insist that the PPP is another waste of budget 
funds, with the help of commercial structures, primarily due to the imperfection of the legal framework. At the same time, most of 
them agree that the formation of the PPP institution is directly related to part of the general trend of transformation of the role of 
the state in the economy, by narrowing its functions to the organizer, regulator and controller. 

The result of the economic crisis is a decline in living standards and a decrease in real gross national product, 
respectively, PPP projects, as mainly projects with a long period of implementation and payback, are most affected by the crisis. 
The crisis has accelerated the need to improve the existing system of economic management of the regions, in connection with 
which the authorities have to look for new methods, ways to adjust the existing mechanism for managing PPP projects, which takes 
time and reduces the efficiency of management. 

Key words: public-private partnership enterprises, development of public-private partnership, partnership interaction, 
interests of public-private partnership. 

 

Постановка проблеми. Сучасний підхід до державного управління передбачає багатоваріантність 

взаємовідносин державного і приватного секторів, що направлено на задоволення суспільних потреб і на 

вирішення суспільно значущих проблем. У контексті ключових завдань сучасного етапу розвитку 

публічного управління актуалізується пошук оптимального механізму взаємовідносин органів державної 

влади, інститутів громадянського суспільства та підприємництва, через подолання фрагментарного, 

несистемного характеру взаємодії, налагодження діалогу, вироблення прямих і зворотних зв'язків між ними. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковане розв’язання проблеми. 

Аспекти вдосконалення взаємодії держави та бізнесу знайшли відбиття у працях О. Бойко, М. Авксентьєва, 

Г. Боднаря, В. Варнавського, Т. Єфименка, Є. Черевикова, О. Полякова, О. Сімсона та ін. Значним внеском у 

розвиток науки державного управління є праці сучасних українських учених та практиків В. Бакуменка, 

О. Дація, А. Дєгтяра, В. Дзюндзюка, В. Дорофієнка, О.Коротич, Д. Карамишева, М. Корецького, 

А. Кузнєцова, О. Крюкова, М. Латиніна, В. Мартиненка, В. Огаренка, І. Розпутенка, В. Степанова, О. Труша 

та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Складність системи державного 

управління характеризується відсутністю можливості у органів державної влади самостійно вирішувати 

виникаючі суперечності і вирішувати суспільно значимі проблеми. Тому одним з актуальних механізмів 

розв'язання протиріч і вирішення проблем виступає інститут ДПП.У переважної більшості вчених склалося 
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неоднозначне ставлення до ДПП. Одні з них у такому партнерстві вбачають ключ до економічного прориву. 

Інші – вважають, що результати ДПП можуть стати черговою віхою «перерозподілу» державних 

підприємств. Треті – наполягають на тому, що ДПП – це чергове марнування бюджетних коштів, за 

допомогою комерційних структур, насамперед через недосконалість законодавчої бази. При цьому 

більшість з них сходиться на тому, що становлення інституту ДПП безпосередньо пов'язане з частиною 

загальної тенденції трансформації ролі держави в економіці, за допомогою звуження його функцій до 

організатора, регулятора і контролера. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Більшість проблем партнерської взаємодії 

влади та бізнесу на регіональному рівні вирішені в обмеженій формі, хоча саме на цьому рівні 

господарювання й управління вони носять найбільш різноманітний і конкретний характер. Форми і задачі 

взаємодії недостатньо інтегровані у довгострокові стратегії розвитку регіонів. Це звужує можливості 

регіонів реалізувати свою активну роль у вирішенні задач модернізації економіки. Методологія 

регіонального стратегічного планування передбачає складання економічних та організаційних ресурсів 

приватного та публічного секторів економіки. Ефективна взаємодія можлива на основі чіткого 

розмежування зобов'язань і відповідальності сторін згідно з угодами про партнерство. 

Виклад основного матеріалу. Держава, в особі органів державного управління, проявляючи 

ініціативу, здійснює функцію співробітництва з одного боку – з представниками громадянського 

суспільства, а з іншого – із суб'єктами підприємництва, в цілях забезпечення задоволення суспільних 

інтересів і вирішення суспільно значущих проблем. В даний час, держава організовує регулює діяльність у 

сфері партнерства з представниками приватного підприємництва і громадянського суспільства в трьох 

напрямах [3, с. 64]. 

Перший напрям передбачає вироблення державою стратегії і принципів, на яких будуються з 

одного боку – відносини підприємництва з публічною владою, а з іншого боку – відносини з громадянським 

суспільством.  

Другий напрямок пов'язаний з тим, що держава здійснює формування інституціонального 

середовища для розробки і реалізації партнерських проектів. І третій напрямок передбачає, що органи 

державного управління безпосередньо займаються організацією і регулюванням системи ДПП, розробляють 

його форми та методи, а також конкретні механізми реалізації. 

Характерними особливостями ДПП є висока суспільна значимість проектів, їх довгостроковість і 

спрямованість на вирішення завдань соціально-економічного розвитку. В ідеалі, партнерство між приватним 

і державним секторами являє собою не тільки засіб фінансування громадської інфраструктури, але й 

потужний інструмент скорочення витрат, поліпшення якості і підвищення ефективності надання послуг 

публічного сектора. Кожна із сторін ДПП робить свій внесок у співпрацю [3]: 

- бізнес – інвестиції, гнучкість і оперативність у прийнятті рішень, раціональне використання 

ресурсів, професійний досвід, схильність до інновацій, розвиток нових форм організації виробництва, 

маркетингову активність та інше; 

- держава – бюджетні кошти, податкові преференції, пільги та гарантії, інституційне середовище 

для реалізації ДПП - проектів, зовнішньоекономічні зв'язки; 

- регіональна інфраструктура – залучення місцевих ресурсів та інформаційну підтримку. 

На регіональному рівні управління ДПП виходить на перший план, його здійснення є 

найважливішим завданням і центральною місією органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Сучасна практика партнерства все більш позиціонує себе як партнерство з метою модернізації у 

системі регулювання регіональних міжгалузевих зв'язків під час розробки та реалізації стратегій 

регіонального розвитку. Можна виокремити основні напрями взаємодії влади та бізнес-структур на 

регіональному рівні.  

На сьогодні ДПП за кордоном розглядаються як засіб підвищення ефективності бюджету. 

Ускладнення завдань соціально-економічного розвитку, децентралізація управління і перерозподіл 

повноважень у господарській практиці об'єктивно вимагає активізації взаємодії влади та бізнес-структур як 

на загальнонаціональному, так і регіональному рівні. 

Як свідчить практика і численні наукові дослідження, найбільшою мірою можливості і переваги 

взаємодії влади і бізнесу можуть бути реалізовані на основі стратегічного планування системи управління 

регіональним розвитком, що дозволяє отримати додаткові чинники зростання і модернізації економіки 

регіонів [10, с. 69]. 

У вирішенні цих задач на регіональному рівні з'являються специфічні форми партнерської 

взаємодії, з одного боку, відповідні колу повноважень регіонів з питань господарського і соціального 

розвитку територій, з іншого – дозволяють знайти ефективні механізми зниження ризиків промислових 

підприємств, що виникають у процесі даного розвитку. 

Успішне розв'язання суперечностей держави і приватного бізнесу в процесі партнерства повинно 

базуватися на наступних принципах. 

1. Співпраця: механізм ДПП передбачає не тільки спільну діяльність між державою і бізнесом, але і 

відповідний їй поділ відповідальності і ризиків у рамках укладених угод. При цьому обидві сторони націлені 
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на те, щоб максимально ефективно використовувати всі доступні навички, знання і ресурси і забезпечити 

максимально збалансоване співвідношення ціни і якості при забезпеченні об'єкта всім необхідним. 
 

 
Рис. 1. Основні напрями взаємодії влади та бізнес-формувань на регіональному рівні. 

 

2. Зосередження на суспільних послугах або продуктах цих послуг: акцент в проектах ДПП 

робиться на послуги або продукти цих послуг, одержуваних суспільством і державою, а не на державних 

закупівлях економічної або соціальної інфраструктури. Держава платить за соціальний сервіс, що надається 

приватним сектором, який він організовує і отримує від використання перебувають у його власності або 

орендуються приватним сектором у держави (муніципальних органів) активів або активів, що належать 

приватному сектору. 

3. Тимчасова протяжність: надання послуги повинно бути не разовим, а довготривалим. 

4. Довірчі відносини: підписання контракту (договору), який визначає правилавзаємодії, надає 

сторонам достатньо впевненості.Хоча контракт і є основою для подальших угод в рамках партнерства, він 

ніколи не зможе передбачити всі можливі повороти подій. Тому в значній мірі державно- приватне 

партнерство має бути побудовано на довірі. 

5. Комплексна оцінка: повна взаємна інтеграція сторін в рамках процесу дозволяє всебічно оцінити 

вартість надання послуг, оперативного управління, підтримки об'єкта в належному стані та своєчасної 

модернізації. 

6. Інновації: ДПП – система, не просто відкрита до впровадження новітніх технологій, а передбачає 

їх використання при реалізації поставлених завдань. 

7. Розподіл ризиків: ризики держави від володіння та неефективного управління соціальною 

інфраструктурою нерідко вимірюються величезними сумами. Часткова передача цього ризику приватному 

сектору, в кінцевому рахунку, знижує вартість ризику для держави. 

8. Ієрархія економічних і соціально-політичних пріоритетів: партнерства створюються в різних 

секторах економіки з метою вирішення короткострокових і довгострокових соціальних проблем. Говорячи 

про ДПП, слід мати на увазі, в першу чергу, довгострокові економічні контракти про надання послуг, 

пов'язаних з використанням і розвитком соціальної інфраструктури. 
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Проте в цілому результати, що досягаються (як економічні, так і соціально-політичні) свідчать про 

певні позитивні переваги взаємовідносин держави і бізнесу: співпраця влади і бізнесу дозволяє суттєво 

збільшити шанси на успіх при реалізації інвестиційних проектів. 

Переваги, які отримує держава від співпраці з бізнесом, визначаються тим, що з залученням 

приватного капіталу у нього зростають шанси реалізувати в повному обсязі суспільно і соціально значущі 

проекти. Об'єднання ресурсів при справедливому розподілі доходів та ризиків активізує залучення 

інвестиційних (в тому числі і закордонних) ресурсів і збільшує виробничі потужності країни. В результаті 

реалізації таких проектів істотно зростає і якість послуг, що надаються населенню за зобов'язання ми 

держави, а також значно збільшується ефективність управління інфраструктурою. 

Основною перевагою для приватного сектора економіки від участі в проектах ДПП є [10]: 

- можливість залучення державних ресурсів (власності, бюджетних коштів) для здійснення проекту; 

- доступ до раніше закритих (напівзакритих) сфер національної економіки (транспорт, дорожня 

сфера, освіта, ЖКГ і тд.); 

- розширення можливості отримання позикових коштів (кредитів вітчизняних та зарубіжних 

фінансово-кредитних організацій) під державні (місцеві)гарантії; 

- полегшення роботи з іншими державними органами у зв'язку з участю відповідних структур влади 

в реалізації проекту (при отриманні ліцензій, дозвільної документації тощо); 

- підвищення статусу проекту у зв'язку з участю органів влади; 

- створення позитивного іміджу бізнес-структур, що беруть участь у проекті. 

В якості публічної сторони партнерських відносин з приватним бізнесом держава виконує наступні 

завдання: 

- проводить аналіз необхідності партнерських угод з приватними бізнес-структурами в конкретних 

сферах економіки; 

- надає пропозицій і рекомендацій щодо проектів ДПП; 

- розробляє ключові характеристики проектів з позиції публічних інтересів, проводить підготовку і 

організацію процедур відбору приватних партнерів; 

- розробляє пакет документів для проектів, проведення переговорів і укладання угод з приватними 

партнерами. 

Останнім часом у всьому світі відбуваються важливі інституціональні зміни в галузях, які раніше 

завжди перебували у державній власності та управлінні: енергетиці, комунальному господарстві, на 

транспорті, в портах і т. п. Уряди передають у тимчасове користування об'єкти бізнесу цих галузей, 

залишаючи за собою право регулювання і контролю за їх діяльністю. Це пов'язано з тим, що, з одного боку, 

підприємства інфраструктурних галузей(головним чином їх мережеві, монопольні об'єкти) не можуть бути 

приватизовані через свою стратегічну, економічну і соціально-політичну значущість, а, з іншого боку, 

бюджет не має достатньої кількості коштів для їх відтворення.  

Зарубіжний досвід подолання протиріччя мало вирішення у використанні концепції ДПП, що 

представляє собою альтернативу приватизації важливих об'єктів державної власності. Таке партнерство має 

вигляд організаційного альянсу між державою і бізнесом для реалізації суспільно значущих проектів різного 

масштабу у широкому спектрі сфер діяльності. Як будь-який проект, кожен такий альянс є тимчасовим, 

оскільки створюється на певний термін з метою здійснення конкретного проекту і припиняє своє існування 

після його реалізації. 

Обмежені ресурси вітчизняного бюджету змушують звернути пильну увагу на цю форму залучення 

коштів бізнесу для вирішення завдань, пов'язаних з удосконаленням інфраструктури, а також інших 

актуальних соціальних завдань. Однак на цьому шляху суспільство і державні інститути зіткнулися з 

суттєвими труднощами. Для того щоб зрозуміти їх суть і запропонувати шляхи подолання проблем, що 

виникають, розглянемо цілі та завдання, які вирішуються учасниками ДПП, а також можливі ризики сторін 

при реалізації проектів ДПП. 

Очевидно, що стосовно ДПП державний сектор має як внутрішні, так і зовнішні цілі. Внутрішні цілі 

адміністрацій всіх рівнів полягають в отриманні вигоди від знання ринку і використання ділових 

компетенцій приватних партнерів, що дозволяє, виконуючи завдання у формі ДПП, скорочувати чисельність 

апарату і одночасно підвищувати якість його роботи. Зовнішній результат ДПП, заради якого, по суті, і 

реалізуються відповідні проекти, спрямований на підвищення економічного потенціалу регіону, створення 

робочих місць, вирішення соціальних та інших завдань, визначених на політичному та адміністративному 

рівнях. 

Метою приватних партнерів у рамках структури ДПП є збільшення або підтримка (принаймні, в 

довгостроковій перспективі) рівня прибутку. Крім цього у них з'являється можливість, спираючись на 

державну підтримку, знизити рівень своїх ризиків і збільшити частку ринку, займану бізнесом. Нарешті, 

співпраця з державною адміністрацією та участь в проектах місцевого розвитку істотно сприяють 

поліпшенню їх іміджу [18, С. 48]. 

Недовіра бізнесу до влади є серйозною проблемою для розвитку ДПП. В якості причин подібного 

ставлення до влади представники бізнесу називають не тільки персоніфікований характер політики, але й 
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сумнівні,«правила гри», що постійно змінюються. Вибудовуванню партнерських відносин перешкоджає і 

негативна оцінка бізнесу діяльності органів влади щодо його підтримки. 

Правовою перешкодою є законодавство, що регулює ДПП, яке перебуває в процесі трансформації. 

Прийнятий закон про ДПП – безумовно, крок у розвитку нормативної бази, однак має безліч недоробок і 

мало застосовується на практиці. На думку експертів, слабка нормативна база є одним з основних бар'єрів 

успішної реалізації проектів ДПП. 

Фінансовим бар'єром служить недостатня прозорість фінансових потоків, яка породжує 

невизначеність між учасниками взаємодії. Крім того, довгий термін окупності інвестиційних проектів не 

дозволяє отримувати швидкий прибуток від партнерства. 

Інтеграція економічного потенціалу бізнесу і можливостей місцевої влади для реалізації 

територіальних інтересів і забезпечення сприятливого середовища життєдіяльності очевидна. Потреби такої 

інтеграції визначаються не тільки необхідністю вирішення конкретних поточних і довгострокових 

економічних і соціальних завдань, але і відбуваються глобальними змінами в суспільному розвитку. ДПП є 

одним з обов'язкових умов розвитку місцевих утворень. Різноманітні типи такого партнерства повинні стати 

частиною стратегії розвитку територій. 

Партнерство органів державної влади та місцевого самоврядування з представниками бізнес-

структур в даний час стає основою для досягнення стабільних і стійких темпів зростання та розвитку 

економіки регіонів, а також країни в цілому. Використання коштів державного та місцевих бюджетів стає 

недостатньо для реалізації великих стратегічно важливих проектів, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності України. 

За даними Світового банку в Україні за період з 1990 р. по 2016 р. реалізовано проектів на загальну 

суму понад 12 млрд дол. (див. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динаміка загальної обсягу інвестицій та кількості проектів ДПП в Україні 

 

Бюджетна підтримка проектів місцевого розвитку вимагає вироблення механізмів інтеграції 

державних і приватних фінансових ресурсів, партнерства держави і бізнесу у цих сферах, надання певної 

організаційно- правової форми цих відносин, їх інституціоналізації (рис. 3.). 

 

 
Рис. 3. Обсяг бізнес-інвестицій у ДПП проекти по секторам  економіки в Україні (млн.дол.). 
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Приймаючи участь у ДПП-проектах держава здобуває можливість перерозподіляти ресурси з 

виробничих на соціальні цілі, регулювати дотримання громадських інтересів у таких важливих сферах, як 

соціальна і економічна інфраструктура, житлово-комунальне господарство і т. п. Завдяки збереженню цих 

функцій держава може піти від  безпосереднього керівництва господарською сферою, надати це приватному 

бізнесу, залишаючи за собою контрольні важелі за діяльністю своїх партнерів по проекту регіону (рис. 4). 

Однак існують обмеження розвитку ДПП на регіональному і муніципальному рівнях. По-перше, 

дефіцит професійних кадрів, здатних забезпечити якісне опрацювання та супроводження проекту. По-друге, 

низька ефективність механізмів управління та координації діяльності з розвитку ДПП. Є і позитивні 

приклади подолання цього бар'єру, зокрема, створення з представників громадських об'єднань підприємців, 

зацікавлених експертно-консультаційних організацій у багатьох інших областях. По-третє, труднощі 

юридичного оформлення державної і муніципальної власності. По-четверте, невизначеність ризиків 

потенційних інвесторів. 

В даний час органами державної влади та місцевого самоврядування здійснюються заходи, 

спрямовані на підвищення рівня інвестиційної привабливості регіонів, до яких можна віднести різні 

цілеспрямовані дії  щодо державної підтримки бізнесу в його розвитку, в тому числі надання податкових 

пільг, державних гарантій і субсидій, майна і т. д. Для встановлення партнерських відносин держави з 

бізнесом проводяться ярмарки, виставки, ряд з яких має міжрегіональний і міжнародний характер. 

Представники органів влади регіону часто помилково відносять подібні взаємини до ДПП. 

 

 
Рис. 4. Державно-приватне партнерство в реалізації розвитку. 

 

Для того щоб спонукати приватного інвестора вкласти кошти в проекти ДПП, законодавство у цій 

сфері має передбачати багато інструментів, мати високий рівень опрацювання, не допускати подвійного 

трактування положень, з правової точки зору. Можна зробити висновок про те, що правова база створює 

певні умови для розвитку ДПП. 

Про зацікавленість регіональної влади в розвитку механізмів ДПП говорить наявність 

спеціалізованих структур управління у виконавчих органах. Це можуть бути різні підрозділи, відділи, 

комітети адміністрації, які ініціюють проект партнерства та управляють ним. В даний час в деяких обласних 

державних адміністраціях створені координаційні ради і робочі органи, в ряді регіонів подібні структури 

тільки формуються, а в деяких – тільки починають розуміти значимість даної структури управління і 

готують її проект. З метою економії коштів і небажання розширювати апарат управління існуючі підрозділи 

обласних державних адміністрацій наділили додатковими функціями з розвитку ДПП.  

Таким чином необхідним є створення спеціалізованих органів управління, так званих ДПП-центрів, 

як самостійних структур, метою діяльності яких має бути управління ДПП в регіоні, тобто планування, 

експертна оцінка, розробка нормативно-правової бази, розроблення умов, ризиків, варіантів об'єднання 

ресурсів для учасників ДПП і т. д. Дана структура виступить єдиним координаційним органом для 

представників органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-структур, метою діяльності якої 

буде оптимізація і взаємодію ресурсів учасників для реалізації важливих для економіки регіону проектів. 

За результатами галузевого аналізу реалізації проектів ДПП можна зробити висновок про те, що 

основна їх частка припадає на інфраструктурні проекти в таких галузях, як електроенергетика, 

інформаційно-комунікаційні технології, видобування природного газу, та реконструкція портів і т. д. Слід 

зазначити, що на стадії планування та розробки знаходиться декілька проектів ДПП в соціальній сфері (див. 

рис. 5). 
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Рис. 5. Кількість реалізованих ДПП проектів по секторам економіки в Україні (2018 р.). 

 

Основними перешкодами розвитку ДПП в Україні є недосконалість законодавчої системи реалізації 

проектів ДПП, неузгодженість розміру і форми участі кожної сторони партнерства, невизначеність типу та 

умов угод з приватними інвесторами, розподіл ризиків, відповідальності, що уповільнює процес розробки і 

реалізації проектів ДПП. 

Необхідність створення спеціалізованої структури в регіонах пояснюється наступним: 

- успішний досвід ряду зарубіжних країн у створенні добре організованих структур з управління ДПП; 

- створення спеціалізованої структури управління дозволить сконцентрувати і більш ефективно 

використовувати наявну інформацію про проекти ДПП; 

- приватним інвесторам зручніше працювати з однією організацією, ніж з багатьма окремими і т.д. 

Шоста проблема: світова фінансова криза та не стабільність політичної ситуації негативно 

впливають на розвиток ДПП. 

Результатом економічної кризи є зниження життєвого рівня населення та зменшення реального 

валового національного продукту, відповідно, проекти ДПП, як переважно проекти з великим терміном 

реалізації і окупності, найбільшою мірою потрапляють під вплив кризи. Криза прискорила необхідність 

удосконалення існуючої системи управління економікою регіонів, у зв'язку з чим органам влади доводиться 

шукати нові методи, способи, коригувати наявний механізм управління проектами ДПП, що вимагає часу і 

знижує ефективність управлінської діяльності. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 
Висвітлено характерні властивості поняття «конкурентоспроможність», окреслено економічний та управлінський 

аспекти конкурентоспроможності машинобудівного підприємства. Охарактеризовано внутрішні й зовнішні чинники, котрі 
впливають на формування рівня конкурентоспроможності машинобудівного підприємства, що у своїй сукупності сприяють 
досягненню економічної ефективності та результативності діяльності. Наведено структуру підсистеми управління 
конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств та схему реалізації основних функціональних зв’язків, які 
забезпечують зворотній зв'язок між початковою та завершальною функціями підсистеми управління 
конкурентоспроможністю.  

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, підприємства машинобудування, управління 
конкурентоспроможністю, гармонізація. 
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THEORETICAL ASPECTS OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF MACHINE 

BUILDING ENTERPRISES 
 
The characteristic properties of the concept of "competitiveness" are highlighted, the economic and managerial aspects of 

the competitiveness of the machine-building enterprise are outlined. The author's position is that the competitiveness of the 
enterprise should be understood as a complex characteristic of the enterprise, which reflects the degree of conformity of its own 
development to social needs. The level of competitiveness is determined on the basis of analysis of various aspects of production 
and economic activity (product competitiveness, efficiency of production, financial and marketing activities) with the allocation of 
independent management aspect (level of competitiveness management, availability of appropriate mechanism) , which, in fact, 
parties of machine-building enterprises taking into account harmonization. 

Internal and external factors that influence the formation of the level of competitiveness of the machine-building 
enterprise, which together contribute to the achievement of economic efficiency and effectiveness. The structure of the subsystem 
of competitiveness management of machine-building enterprises and the scheme of realization of the basic functional 
communications which provide feedback between initial and final functions of a subsystem of management of competitiveness are 
resulted. 

Assessing competitive advantages, production factors of machine-building enterprises at all levels of management will 
help ensure their competitiveness, which is the intersection of all principles of financial and economic activities, as it combines their 
common goal - to achieve maximum efficiency and effectiveness. However, the principles of formation of the system of ensuring 
the competitiveness of the machine-building enterprise are only the basis for the formation of the management mechanism, which 
is the subject of our further research. 

Keywords: competition, competitiveness, machine-building enterprises, competitiveness management, harmonization. 
 

Постановка проблеми. Сучасні умови глобалізації ринку та нестабільне внутрішнє й зовнішнє 

середовища України зумовлює необхідність всебічного дослідження проблем формування ефективного 

механізму управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств. Саме тому важливим стає 

застосування нових методів, систем і підходів до такого управління в практичній діяльності цих 

підприємств. Тому за умов економічної та політичної нестабільності для подальшого розвитку та 

розширеного відтворення керівництву машинобудівних підприємств необхідно головну увагу зосередити 

саме на гармонізації механізмів ефективного управління їх конкурентоспроможністю шляхом постійного 

створення та реалізації конкурентних переваг через формування, введення в дію та систематичне 

корегування стратегій розвитку, як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління конкурентоспроможністю та 

ефективністю функціонування машинобудівних підприємств присвятили свої роботи як вітчизняні, так і 

зарубіжні вчені, зокрема: Альберт М., Бурєннікова (Поліщук) Н. В., Гордієнко П. Л., Демченко А. О., 

Друкер П. Ф., Ємець Ю. Г., Загорна Т. О., Літвінова В. О., Мескон М., Момот О. І., Пожуєв О. В., Рац О.М., 

Тарнавська Н. П., Харченко С. В., Хедоури Ф., Янковський Н.А., Ярмоленко В.О. та інші. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є теоретичне обґрунтування дефініції 

«конкурентоспроможність», пошук нових підходів до формування рівня конкурентоспроможності 

машинобудівних підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також управління нею. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що конкуренція в найширшому розумінні цього 

слова означає суперництво у будь-якій сфері між окремими юридичними або фізичними особами 

(конкурентами), які зацікавлені в досягненні однакової мети – переваги над своїми суперниками 

(конкурентами). З точки зору підприємства такою метою є максимізація прибутку за рахунок завоювання 

переваг споживачів. Також вона є однією із рушійних сил розвитку підприємств машинобудування, що 
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постійно має місце та виявляється у прагненні підприємств-суперників покращити свою ринкову позицію: у 

наступальних діях з метою отримання переваг над конкурентами та розширення власної частки ринку, а 

також у певних захисних заходах, до яких вдаються з метою збереження власної ніші на ринку. 

В економічній енциклопедії [1] зазначається, що «конкурентоспроможність – споживчі властивості 

товару (послуги), які відрізняють його від товару-конкурента за ступенем їх відповідності конкретним 

потребам, вимогам конкурентного ринку з урахуванням витрат на їх задоволення. Найважливіші фактори 

конкурентоспроможності – техніко-технологічний рівень і якість продукції, її здатність задовольняти 

потреби певної категорії споживачів».   

Сучасні визначення поняття «конкурентоспроможність», прийняті низкою міжнародних організацій 

у сфері економіки [2, 3] та запропоновані окремими науковцями [4, 5], зводяться до визначення 

конкурентоспроможності як здатності підприємств, галузей, регіонів і держав забезпечувати порівняно 

високий рівень доходів і заробітної плати, залишаючись відкритими для конкуренції. 

Однак, на сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого трактування змісту категорії 

«конкурентоспроможність», так і єдиного загальноприйнятого підходу до методів її оцінки та формування 

(таблиця 1). 

Таблиця 1 

Трактування терміну «конкурентоспроможність» деякими авторами 
Автор Визначення 

І. Бланк [6]  Конкурентоспроможність підприємства ‒ система оціночних характеристик господарської діяльності 

підприємства, які впливають на результати суперництва з іншими підприємствами на споживчому ринку 

І. Герчикова [7] Конкурентоспроможність підприємства є комплексною економічною характеристикою, що визначає 

положення підприємства на галузевому ринку і охоплює характеристики товару з позицій сфери 
виробництва, а також чинники, що формують економічні умови виробництва і збуту товарів підприємства 

загалом 

Н. Тарнавська [8] Конкурентоспроможність підприємства є багаторівневим поняттям, оскільки «передбачає врахування 
взаємодії усіх функціональних сфер діяльності підприємства, а також потенціалу формування 

конкурентоспроможного портфеля» 

Ю. Іванов [9] Конкурентоспроможність підприємства являє собою більш широку системну категорію, що включає в 
себе як підсистему конкурентоспроможності товару, яка розглядається як передумова та необхідна, але не 

достатня умова стійких конкурентних позицій підприємства 

М.О. Кизим,  

О.М. Тищенко [10] 
 

Конкурентоспроможність підприємства – це відносна характеристика, що відображає ступінь відмінності 

розвитку даного підприємства від конкурентів за ступенем задоволення своїми товарами потреб людей, а 
також можливості й динаміку пристосування підприємства до умов ринкової конкуренції 

Т. Коно [11] Конкурентоспроможність підприємства – п’ятирівнева ієрархію чинників: частка ринку, що захоплена 

підприємством, здатність підприємства до виробництва, збуту і розвитку та здатність вищого керівництва 
до реалізації поставленої мети 

М. Круглов [12] Конкурентоспроможність виражається через конкурентоспроможність товарної маси і відносну 

ефективність виробництва в певному інтервалі часу 

А. Мазаракі  [13] Конкурентоспроможність підприємства як узагальнююча оцінку його конкурентних переваг в питаннях 
ресурсного потенціалу, якості задоволення споживчого попиту та досягнутої ефективності 

функціонування господарської системи, які мають місце на момент чи протягом періоду оцінювання 

Т. Мельник [14] Конкурентоспроможність визначається як «реальна й потенційна можливість підприємства в існуючих 

для нього умовах проектувати, виготовляти й збувати товари, які за певними ціновими і неціновими 
характеристиками більш привабливі для споживачів, ніж товари їх конкурентів» 

О. Михайленко [15] Конкурентоспроможність підприємства є багатовимірним поняттям, основними напрямками якого 

виступають здатності адаптуватися на ринку, забезпечувати внутрішню гнучкість структури керування й 
організації виробничої системи, ефективно використовувати потенціал підприємства й потенціал ринку 

М. Портер [16] Конкурентоспроможність підприємства – порівняльна перевага стосовно інших фірм 

О. Тищенко [17] Конкурентоспроможність підприємства – це здатність підприємства до одержання синергійного ефекту 

від раціонального використання наявних і знову створюваних у процесі реалізації стратегії розвитку 
конкурентних переваг 

А. Юданов [18] Конкурентоспроможністю називається ступінь принадливості даного продукту для споживача, який 

здійснює реальну купівлю 

Р. Фатхутдінов [19] Конкурентоспроможність – «це можливість підприємства робити конкурентоспроможну продукцію, 
перевагу підприємства щодо інших підприємств даної галузі в країні й за її межами» 

Н. Хрущ,  

Л. Ваганова [20] 

Конкурентоспроможність характеризує те, «наскільки ефективно компанія задовольняє потреби клієнта 

порівняно з іншими компаніями, які пропонують схожу продукцію або послуги» 

З. Шершньова [21] «Конкурентоспроможність підприємства – це рівень його компетенції щодо інших підприємств-
конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, а також 

його окремих складових: технології, ресурсів, менеджменту (особливо – стратегічного та поточного 

планування), навичок і знань персоналу тощо, що знаходить вираження в таких результуючих 
показниках, як якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо» 

Авторське визначення: конкурентоспроможність підприємства необхідно розуміти як комплексну 

характеристику підприємства, котра відображає ступінь відповідності його власного розвитку суспільним 

потребам. Рівень конкурентоспроможності визначається на основі аналізу різних аспектів виробничо-

господарської діяльності (конкурентоспроможність продукції, ефективність виробничої, фінансової і 

маркетингової діяльності) з виділенням самостійного управлінського аспекту (рівень управління 

конкурентоспроможністю, наявність відповідної системи механізму), що, власне, і дозволяє визначити 

«сильні» сторони  машинобудівних підприємств з урахуванням гармонізації. 
Джерело: складено автором на основі [6-21]. 
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Погоджуємося з думкою Тарнавської Н. П [8], що таке різноманіття у визначеннях поняття 

«конкурентоспроможність» різними науковцями, дає змогу виявити позитивні тенденції досліджень, а також 

окреслити недоліки, обмеження і прогалини на сьогодні:  

‒ не вироблено єдиного підходу до розуміння сутності конкурентоспроможності підприємства з 

урахуванням сучасних уявлень про зміну природи конкуренції у суспільстві, заснованому на знаннях, а 

також її сприйняття як власне нинішньої і перспективної спроможності на засадах інноваційного розвитку 

продукувати і постачати споживачеві продукцію, що відповідає його вимогам;  

‒ переважна більшість визначень сутності цього поняття зорієнтовано на поверхневий, очевидний 

аспект конкурентоспроможності (об’єктивно-суб’єктивне бачення рівня задоволення потреб), який доцільно 

розглядати лише як зовнішній прояв сутнісних, глибинних процесів створення товару на всіх стадіях його 

життєвого циклу.  

Результати аналізу підходів до розуміння сутності конкурентоспроможності підприємств дозволили 

окреслити деякі тенденції: від кількісно-якісних характеристик продукції (послуг) до формування та 

накопичення компетенцій підприємства, спроможних забезпечити виробництво конкурентоспроможної 

продукції; від зосередження на поточному моменті до орієнтації на перспективу; від статичних 

характеристик до використання засобів динамічного розвитку. 

 Слід зазначити, що все різноманіття конкурентних відносин, які виникають у сфері економіки, 

можна з певною часткою умовності поділити на чотири рівні (конкурентні поля) [22]: мікрорівень, 

об’єднуючі конкретні види продукції виробництва, підприємства; мезорівень – галузі і корпоративні 

об’єднання підприємств; макрорівень – народногосподарські комплекси; транснаціональний – світові та 

регіональні ринки. 

Виходячи з вищенаведеного, універсально та незалежно від рівня прояву, економічну конкуренцію 

можна визначити як іманентну економічному суб’єктові здатність брати участь в економічних операціях в 

умовах змагальності по відношенню до інших учасників ринку при зростанні доходів, розширенні 

виробництва, підвищенні рівня й якості життя учасників економічного процесу. 

Найбільш загальним трактуванням конкурентоспроможності підприємства машинобудування як 

економічної категорії може бути використано тлумачення її як порівняльної переваги, вищої компетентності 

по відношенню до інших підприємств на ринку. Конкурентоспроможність підприємства – це його здатність 

здійснювати прибуткову господарську діяльність за умов конкурентного ринку, яка забезпечується вмілим 

використанням організаційно-управлінських, науково-технічних, економічних, маркетингових та інших 

засобів ведення ефективної господарської діяльності. Конкурентоздатними є ті підприємства, де найкраще 

організовано виробництво і збут товарів, ефективніше управління фінансами тощо. 

Окрім названого економічного аспекту конкурентоспроможності варто виділити управлінський її 

бік. При цьому варто зазначити одну важливу обставину: конкурентоспроможність не є іманентною 

властивістю підприємства, тобто конкурентоспроможність конкретного підприємства може бути виявлено 

або оцінено лише в рамках групи підприємств, які відносяться до однієї галузі, або підприємств, що 

випускають товари-субститути. 

Теоретичне пізнання суб’єктів конкурентної боротьби і характеристик конкурентоспроможності 

дозволяє чіткіше охарактеризувати склад елементів їх діяльності на ринку та виявити взаємозв’язки між 

ними. Це, в свою чергу, допомагає обґрунтувати ефективні підходи до аналізу конкурентоспроможності 

залежно від конкретного конкурентного поля, що відкриває додаткові можливості розкриття наявних 

резервів і визначення стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності. Воно є важливим у 

зв’язку із складністю конкурентного поля та взаємозв’язків між суб’єктами конкуренції на різних рівнях. 

Отже, поняттю «конкурентоспроможність» притаманні такі властивості: багаторівневість проявів та 

реалізації і, відповідно, відмінність підходів до оцінки та аналізу конкурентоспроможності на різних її 

рівнях; багатоаспектність, внаслідок різного розуміння характеристик конкурентоспроможності навіть в 

межах одного рівня; відносність, яка виявляється в тому, що об’єкт, який конкурує на одних ринках, не буде 

конкурентоспроможним на інших. 

Зазначимо, що інтенсивність конкуренції посилюється у таких випадках: із входженням на ринок 

нових підприємств та збільшенні їх розмірів; при статичності попиту на певний вид продукції чи 

уповільненні його зростання; із зростанням обсягів продажів інших учасників ринку; коли витрати закриття 

бізнесу (виходу з ринку) є більшими, чим витрати у разі продовження його знаходження в галузі; коли у 

споживачів не існує суттєвих обмежень для зміни преференцій щодо продукції того чи іншого виробника. 

На нашу думку, конкурентоспроможність машинобудівного підприємства – це його реальна й 

потенційна здатність у реальних умовах проектувати, виробляти та реалізовувати товари, які за ціновими та 

неціновими характеристиками привабливіші для споживачів, ніж продукція їх конкурентів. При цьому 

особлива роль належить здатності максимально використовувати наявний потенціал підприємства задля 

успішних дій. Рівень конкурентоспроможності підприємства полягає в можливості адекватної реакції 

підприємства на реальні та потенційні дії конкурентів. Іншими словами, конкурентоспроможність 

підприємства – це, перш за все, його потенціал, який може бути ще не реалізованим повністю. Зазначене 

свідчить про важливість і актуальність управлінського аспекту забезпечення конкурентоспроможності для 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 264 

вітчизняних машинобудівних підприємств, що означає формування адекватного механізму управління нею 

на ринку. Цим обґрунтовується необхідність створення системи управління конкурентоспроможністю, в 

однаковому ступені спрямованого на забезпечення інтересів підприємства як на внутрішньому, так і 

зовнішньому ринках. Концептуальна єдність цих прямо протилежних векторів зумовлена ідентичним за 

змістом впливу (але не за інтенсивністю) факторів. 

Зокрема, система управління конкурентоспроможністю має містити зовнішній та внутрішній 

сегменти. Завдання першого полягає у формуванні інформаційної бази проведення стратегічного аналізу на 

основі дослідження: а) загального стану економіки; б) можливостей конкурентів; в) можливостей для 

залучення інвестицій в розвиток підприємства; г) оцінці стану науково-технічного прогресу. Завдання 

другого – в інформаційному забезпеченні процесу розробки конкурентної стратегії шляхом здійснення 

контролю за: а) реалізацією маркетингової стратегії; б) організацією та ефективністю виробництва; в) 

практикою обслуговування споживачів; г) якістю виробленої продукції. 

Крім цього, вихідними параметрами для формування рівня конкурентоспроможності 

машинобудівного підприємства є ряд внутрішніх та зовнішніх чинників, які у своїй сукупності впливають 

на економічний ефект від виробництва продукції. До внутрішніх чинників відносяться ті, що визначають 

рівень витрат виробництва та збуту: рівень продуктивності праці;  технологічний чинник (технічний рівень 

продукції і параметри технології виробництва); фінансування. Наведені чинники досить довгий час були 

основними у формуванні конкурентної стратегії підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

рівнях. У даному випадку забезпечення конкурентоспроможності підприємства може бути структуроване за 

рівнями стратегічного управління (оперативний, тактичний і стратегічний), та забезпечене власними 

критеріями та методами оцінки конкурентоспроможності (рис. 1). 
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Рис. 1. Підходи до забезпечення конкурентоспроможності підприємства у процесі її оцінювання на різних рівнях управління 

Джерело: розроблено автором. 

 

Варто зазначити, що у контексті конкурентоспроможності машинобудівного підприємства їх 

значення є лише відносним – щодо витрат виробництва і збуту одного підприємства до витрат іншого. Тому 

серед внутрішніх чинників найважливішу роль грає рівень якості управління підприємством, вміння 

ефективно здійснювати ділові операції за умов постійних змін на ринку. 

Групу зовнішніх чинників складають [23]: макроекономічна стабільність і передбачуваність 

економічної політики; рівень інтернаціоналізації економіки, тобто участь країни в міжнародній торгівлі та 

інвестуванні; міра відповідності державної політики вимогам конкуренції; ефективність функціонування 

ринків капіталу та якість фінансових послуг; рівень розвитку новітньої інфраструктури в країні; розвиток 

науково-технологічного потенціалу тощо. 

Конкурентоспроможність підприємств  на зовнішніх ринках визначається не лише їх конкурентною 

перевагою, але і всім комплексом чинників на всіх рівнях, що визначають переваги товарів країни на 

світовому ринку. Проте, на нашу думку, визначення конкурентоспроможності на принципах лише «позицій і 

переваг» недопустимо. Недоліком теорії конкурентних переваг Портера М. є недостатнє розкриття 

проблематики мікроекономічного рівня, на якому виникають як конкурентні переваги, так і можливості 

впливу на економіку галузей і країн [16]. Конкурентоспроможність підприємства на ринку визначається 

його здатністю та можливостями використання активів, які можуть стати джерелом конкурентних переваг. 

При цьому конкурентна перевага створюється за всім ланцюжком виробничих цінностей – починаючи від 

розробки виробів до післяпродажного обслуговування. Звідси, конкурентоспроможність можна визначити 

як відносну (щодо розвитку провідних конкурентів і ринків), системну, динамічну, стабільну здатність 

товаровиробника до методичного комплексного нарощування певних виняткових можливостей для 

прискореного та економічного забезпечення певної переваги та випередження лідерів ринку на користь 
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більш повного задоволення (в рамках правових, етичних і екологічних норм) матеріальних і соціальних 

потреб (працівників, споживачів, інвесторів, власників). 

Досягнення і економічна підтримка рівня конкурентоспроможності характеризує не лише якісний 

рівень соціально-економічного розвитку машинобудівного підприємства, але і максимізацію його 

прибутковості та впливовості на ринку. Наприклад, здатність до виживання (нижчий рівень 

конкурентоспроможності) характеризується пасивною адаптацією до ринку без значних внутрішніх змін; 

активна реакція на конкуренцію (середній рівень) супроводжується підвищенням якості і ефективності 

заходів; забезпечення переваги (вищий рівень) є набагато більш прибутковим і ефективним. Отже, 

довгострокові, стабільні, великі економічні переваги на ринку можуть створюватися лише постійною і 

системною перевагою над конкурентами. 

Конкурентоспроможність підприємств проявляється в досягненні ними конкурентних переваг на 

ринках, що визначається такими основними принципами [24, с. 364‒368]: 

1)  конкурентна перевага виникає з поліпшень, нововведень та перемін. Підприємства 

отримують перевагу перед суперниками тому, що вони уловлюють нову основу для конкуренції або 

знаходять нові та більш ефективні засоби для ведення конкуренції по-старому. Нововведення можуть 

проявитися у новому виробничому процесі, новому підході до маркетингу або новому способі навчання чи 

організації. Деякі нововведення створюють конкурентні переваги, коли підприємство знаходить зовсім нову 

потребу в покупців або знаходить той сегмент ринку, який суперники обійшли увагою; 

2)  конкурентна перевага стосується всієї системи створення цінностей, тобто  всього набору 

видів діяльності, які долучаються до процесу створення продукту та його використання і який охоплює 

ланцюжки цінностей підприємства, постачальників, посередників, покупців. Конкурентна перевага часто 

приходить як результат досягнення нових шляхів у справі формування всього ланцюжка цінності і 

управління нею; 

3)  конкурентна перевага підтримується лише завдяки безперервним поліпшенням. Якщо 

підприємства (й національні галузі) залишаються нерухомими, то їх випереджають суперники. Разом з тим, 

колись досягнута перевага підтримується тільки шляхом безперервного пошуку інших, ефективніших 

способів ведення справи та постійного внесення змін у поведінку; 

4)  підтримка переваги потребує вдосконалення її джерел. Конкурентна перевага 

машинобудівного підприємства може виникати з будь-якої діяльності в ланцюжку створення вартості. 

Джерела переваги розрізняються у відношенні здатності зберігати довгочасну дію. Такі переваги дають: 

вартість основних фондів, порядок у поводженні з власністю і розраховані на разове використання 

проектної концепції. Усі такі переваги легко скопіювати. Переваги ж більш високого порядку та більш 

довгочасної дії подібні до фірмових знаків, які міцно утвердилися, і які є результатом багаторічних зусиль 

по завоюванню ринку або спеціальних прийомів у питаннях поводження з власністю. Переваги нижчого 

порядку є, як правило, статичними і пасивними. Вони можуть бути відтворені шляхом простого 

наслідування. Конкуренти копіюють виробничий процес і купують те ж саме виробниче устаткування. Такі 

переваги не можуть довго утримуватися. Підтримання переваг потребує, щоб машинобудівні підприємства 

постійно, раніше ніж їх суперники, робили кроки у бік розширення своїх джерел переваг і особливо в бік їх 

удосконалення; 

5)  підтримання переваг врешті потребує глобального підходу до стратегії. Машинобудівні 

підприємства не можуть довго підтримувати перевагу в зовнішній конкуренції, якщо не використовують і не 

розширюють свої переваги за допомогою глобального підходу до стратегії. Такий підхід доповнює переваги, 

пов’язані з базуванням у своїй країні і допомагає звести навіть пов’язані з цим же несприятливі 

моменти [16]. 

Процес управління конкурентоспроможністю підприємства є сукупністю засобів і методів, за 

допомогою яких здійснюється дія на весь наявний внутрішній потенціал підприємства, на керовані 

параметри зовнішнього середовища, з врахуванням тенденцій ринкової ситуації з метою здобуття бажаного 

рівня конкурентоспроможності. Для цього необхідне комплексне функціонування всіх елементів механізму. 

Іншими словами, процес управління конкурентоспроможністю на машинобудівному підприємстві – це 

розробка цілей діяльності; аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на 

конкурентоспроможність; здійснення оцінки конкурентоспроможності та розробка заходів керуючого 

впливу задля забезпечення конкурентоспроможності. 

Управління конкурентоспроможністю здійснюється на базі компонентів системи управління 

підприємством: планування; управління ризиками; управління виробництвом, збут та постачання; 

інвестиційний аналіз; логістика; управління фінансовими ресурсами та платіжно-розрахунковими 

операціями; облік операцій; моніторинг бізнес-середовища та маркетингові дослідження; система 

внутрішньогосподарського контролю; оцінка економічної ефективності та результативності. 

Управління конкурентоспроможністю передбачає проведення оперативного контролю за 

реалізацією планів, з метою виявлення відхилень, оцінки ефективності впровадження та корегування 

господарської діяльності на основі отриманих результатів. Оскільки здійснення управлінського впливу, 

апріорі, переслідує мету максимізації економічного результату, то процес прийняття рішень потребує 
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потужної інформаційної підтримки. Формування подібної бази даних відбувається на основі дослідження як 

внутрішнього, так і зовнішнього середовища фінансово-господарської діяльності машинобудівних 

підприємств. 

У сучасній практиці менеджменту виявлення, аналіз, накопичення та представлення даних 

відбувається у межах функціональних систем внутрішньогосподарського контролю (або управлінського 

обліку, контролінгу, або ж за результатами проведення внутрішнього аудиту). Оскільки завдання та засоби 

управління конкурентоспроможністю перебувають у тісному зв’язку із усіма відносинами, що пронизують 

виробничий комплекс підприємства, то і джерела потрібної для управління інформації містяться у базових 

компонентах внутрішньогосподарського контролю, а саме: управління витратами та облік витрат; система 

показників ефективності; бюджетування. 

Зазначимо,  що окрім отримання запланованого обсягу прибутку від операцій, є зміцнення 

конкурентних переваг підприємства, підвищення якості та споживчої привабливості товару, пошук 

ефективних шляхів виходу на нові  ринки, то наведені компоненти системи внутрішньогосподарського 

контролю приймають відповідну участь в формуванні інформаційних потоків: 

1) на етапі виходу на нові ринки: формування стратегії виходу; обґрунтування необхідного обсягу 

ресурсів; зменшення транзакційних витрат та логістика; 

2) на етапі діяльності на ринку: планування асортименту продукції; оптимізація логістики 

(мінімізація витрат); ціноутворення; досягнення рівня окупності та прибутковості інвестованого капіталу; 

диверсифікація постачальників та ринків збуту; мінімізація виробничих витрат; здійснення маркетингових 

досліджень; оптимізація джерел залучення фінансових ресурсів; контроль транзакційних та невиробничих 

витрат. 

При цьому необхідно враховувати особливості ринкового стану машинобудівних підприємств, а 

саме: залежність від коливань цін на внутрішньому ринку, наявності товарів-замінників такої ж або вищої 

якості, впливу політичних та соціально-економічних факторів тощо. Власне кажучи, складність практичної 

реалізації вищенаведених положень полягає у збереженні міркувань доцільності співвідношення понесених 

на організацію витрат до вигод реалізованих на основі опрацювання індукованих системою 

внутрішньогосподарського контролю інформаційних потоків. 

На нашу думку, однією із причин призупинення реалізації експортного потенціалу вітчизняних 

підприємств, є «відсталість» методичного інструментарію стратегічного управління саме у сфері 

зовнішньоекономічних відносин. Саме тому, вкрай важливим напрямком розвитку практики менеджменту є 

застосування прогресивних методів оцінки результатів діяльності машинобудівних підприємств та, загалом, 

орієнтація менеджменту на відповідність міжнародним стандартам ведення бізнесу, прийнятим у тій чи 

іншій галузі. 

Структуру підсистеми управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств та схему 

реалізації основних функціональних зв’язків наведено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Структура підсистеми управління конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства та схема реалізації 

основних функціональних зв’язків 

Джерело: розроблено автором.  
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Ключовим елементом даної структури є загально-організаційне управління 

конкурентоспроможністю, на рівні якого, з одного боку, реалізуються заходи з попередження/зменшення 

впливу чинників на неї, а з іншого боку, через узагальнення інформації про результати впровадження цих 

заходів, забезпечується зворотній зв'язок між початковою та завершальною функціями підсистеми 

управління конкурентоспроможністю.  

Функціонування підсистеми управління конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства 

відбувається за алгоритмом. Насамперед, через здійснення безперервного моніторингу досліджуються на 

предмет ризику поточні та перспективні господарські операції, кон’юнктура ринку та інші фактори 

зовнішнього ринку, які можуть позначитися на ефективності діяльності. Методологія моніторингу 

зовнішнього середовища, засоби контролю та спостереження за внутрішнім середовищем, засоби фіксації, 

накопичення та зберігання інформації встановлюються відповідними розпорядчими документами. 

Періодичність проведення моніторингу встановлюється окремо для кожного з об’єктів спостереження таким 

чином, щоб забезпечити можливість порівняння та аналізу процесів, фактів та явищ в динаміці. 

Визначення переліку факторів, які впливають на рівень ефективності функціонування 

машинобудівного підприємства є одним із основних завдань етапу аналізу. Для цього за допомогою 

спеціальних аналітичних методів опрацьовуються:  

а) інформація за поточними операціями; 

б) ретроспективна інформація щодо оцінки рівнів ризику, а також чинників його зростання;  

в) необхідна нормативна, статистична та довідкова інформація, яка дозволяє оцінити динаміку 

факторів ризику та розвитку несприятливих ситуацій.  

Результатом є визначення профілю ризику поточних господарських операцій та визначення 

переліку умов за яких рівень ризику є допустимим.  

Не менш важливим завданням етапу управління конкурентоспроможністю є розробка та перевірка 

управлінських рішень стосовно подальших напрямків розвитку діяльності машинобудівного підприємства з 

огляду на поточну та прогнозовану динаміку факторів ризику. Пропоноване рішення піддається 

різносторонньому аналізу з використанням баз даних факторів ризику, в яких накопичується 

ретроспективна інформація щодо результатів моніторингу середовища діяльності підприємства,  стану 

технологічного та ресурсного забезпечення фінансово-господарської діяльності, поточної та прогнозованої 

кон’юнктуру бізнес-середовища, цільового сегменту ринку, даних про контрагентів й клієнтів тощо. 

Висновки. Оцінювання конкурентних переваг, виробничих чинників функціонування 

машинобудівних підприємств на всіх рівнях управління ними сприятиме забезпеченню їхньої 

конкурентоспроможності, котра є перетином усіх засад організації фінансово-господарської діяльності, 

оскільки тут поєднується їх спільна мета – досягнення максимальної ефективності та результативності 

діяльності. Проте принципи формування системи забезпечення конкурентоспроможності машинобудівного 

підприємства є лише основою для формування механізму управління,  що є предметом наших подальших 

досліджень. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
В статті запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання рівня розвитку інформаційної сфери 

національної економіки, який передбачає поєднання та узгодження оцінок якісних та кількісних показників, значення яких 
характеризує рівень фактичного або прогнозного ефекту від реалізації заходів стратегії забезпечення розвитку 
інформаційної сфери. Такий підхід дозволяє окреслити резерви підвищення ефективності стратегії забезпечення розвитку 
інформаційної сфери в конкретних економічних умовах. Представлено теоретичне обґрунтування логічної послідовності 
оцінювання рівня розвитку інформаційної сфери економіки, яка включає: 1) визначення факторів впливу на розвиток 
інформаційної сфери національної економіки; 2) формулювання цілей та завдань розвитку інформаційної сфери; 3) 
обґрунтування сукупності вимірюваних показників (кількість населення, зайнятого в інформаційній сфері, обсяг реалізованої 
інформаційної продукції, попит на інформаційну продукцію тощо); 4) визначення результатів діяльності інформаційної сфери 
економіки на основі запропонованої системи показників; 5) обчислення інтегрального показника розвитку інформаційної 
сфери. Це дозволяє посилити рівень наукової аргументації рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного та 
інфраструктурного забезпечення розвитку інформаційної сфери. 

Ключові слова: інформаційна сфера, державна політика, розвиток, забезпечення, національна економіка, рівень 
розвитку. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF 

DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SPHERE OF THE ECONOMY OF 

UKRAINE 
 
Assessment of development indicators is one of the main tasks of managing any economic and social system. At the 

same time, the solution of applied problems of assessment depends on the theoretical positions of researchers who determine the 
approach to assessment and create methodological tools. Peculiarities of performance evaluation and specifics of the object of 
evaluation require additional theoretical research, a generalized idea of the essence of this evaluation, the principles and sequence 
of its stages, the availability of appropriate tools - criteria and evaluation mechanism. The process of ensuring the development of 
the information sphere of the economy is carried out in the areas characteristic of Ukraine, on the basis of established and 
developing factors, criteria and indicators of state security. That is, the state policy in the information sphere is aimed both at its 
development directly and at increasing the efficiency of statehood, security, defense, priority sectors of the economy, financial and 
monetary system, social sphere, ecology and use of natural resources, science, education and culture, international cooperation. 
The development of the information sphere requires the substantiation of methodological approaches to its provision, which include 
the need to form conceptual provisions for the development of an appropriate strategy. 

The article proposes a scientific and methodological approach to assessing the level of development of the information 
sphere of the national economy, which provides a combination and coordination of assessments of qualitative and quantitative 
indicators, the value of which characterizes the level of actual or forecast effect of the strategy. This approach allows us to outline 
the reserves for improving the effectiveness of the strategy to ensure the development of the information sphere in specific 
economic conditions. Theoretical substantiation of the logical sequence of assessing the level of development of the information 
sphere of the economy is presented, which includes: 1) determination of factors influencing the development of the information 
sphere of the national economy; 2) formulation of goals and objectives for the development of the information sphere; 3) 
substantiation of the set of measured indicators (the number of people employed in the information sphere, the volume of sold 
information products, the demand for information products, etc.); 4) determination of the results of the information sphere of the 
economy on the basis of the proposed system of indicators; 5) calculation of the integrated indicator of the development of the 
information sphere. This allows to strengthen the level of scientific argumentation of recommendations for improving the 
organizational, economic and infrastructural support of the information sphere. 

Keywords: information sphere, state policy, development, provision, national economy, level of development. 

 

Постановка проблеми. Оцінка показників розвитку є однією із основних задач управління будь-

якою економічною та соціальною системою. У той же час, вирішення прикладних проблем оцінки залежить 

від теоретичних позицій дослідників, які визначають підхід до оцінювання та створюють методичний 

інструментарій. Особливості оцінки діяльності та специфіка об’єкта оцінювання потребують додаткових 

теоретичних досліджень, узагальненого уявлення про сутність цієї оцінки, принципи і послідовність її 

етапів, наявність належного інструментарію – критеріїв і механізму оцінювання. Процес забезпечення 

розвитку інформаційної сфери економіки здійснюється за характерними для України напрямками, на основі 

факторів, що склалися і розвиваються, критеріїв й індикаторів безпеки держави. Тобто політика держави в 

інформаційній сфері спрямована як на її розвиток безпосередньо, так і на підвищення з її допомогою 

ефективності розвитку державності, безпеки, оборони, пріоритетних галузей економіки, фінансової та 

грошової системи, соціальної сфери, галузей екології та використання природних ресурсів, науки, освіти та 
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культури, міжнародного співробітництва. Розвиток інформаційної сфери вимагає обґрунтування 

методологічних підходів до його забезпечення, які включають необхідність формування концептуальних 

положень розробки відповідної стратегії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток теоретико-прагматичних 

основ функціонування інформаційної сфери та її складових з позиції забезпечення економічної та 

інформаційної безпеки країни зробили такі вчені-економісти: О. Баранов, Ю. Бурило, В. Виговська, 

В. Глушков, Ж. Дерій, І. Єгоров, М. Забаштанський, С. Захарін, С. Князєв, П. Леоненко, В. Лойко, 

В. Маргасова, Є. Масленніков, О. Онищенко, Ю. Сафонов, М. Сенченко, Н. Ткаленко, Н. Ткаченко, 

Л. Швайка та ін. 

Науковий доробок згаданих авторів сформував теоретичне підґрунтя стратегічного управління 

розвитком інформаційної сфери національної економіки. Водночас відсутність комплексних досліджень 

особливостей формування виваженої, методологічно обґрунтованої стратегії розвитку інформаційної сфери 

з урахуванням розгортання цифровізації вітчизняної економіки та необхідності забезпечення її 

інформаційної безпеки визначає гостру потребу подальших наукових розвідок щодо цієї проблеми. 

Мета статті полягає в розробці методичних підходівв до оцінювання стану розвитку інформаційної 

сфери національної економіки.  

Виклад основного матеріалу. В якості параметрів результатів розвитку інформаційної сфери 

економіки можна використовувати: 

1) позитивні зміни в самій інформаційній сфері: елементах системи функціонування, внутрішніх і 

зовнішніх зв’язках (структурних характеристиках) і в складі реалізованих функцій (функціональних 

характеристиках). Ці зміни передбачають формування установ інформаційної сфери нового типу, нових 

інформаційнихпрограм, форм організації навчання і виховання, змін в системі стратегічного управління, 

вдосконалення взаємозв’язків між суб’єктами господарювання інформаційної сфери та ін.; 

2) зростання ресурсного потенціалу інформаційної сфери, який включає всі види ресурсів, що 

забезпечують її розвиток; 

3) кінцевий ефект від реалізації нововведень [1-2].  

Таким чином, для того, щоб розвиток мав стійкий характер, необхідно мати позитивну динаміку не 

тільки в безпосередніх результатах діяльності інформаційної сфери та його кінцевих ефектах, але і в 

ресурсному забезпеченні процесів розвитку. Перш ніж запропонувати методичні підходи до оцінки розвитку 

інформаційної сфери економіки необхідно розглянути кілька принципових позицій.  

По-перше, оцінку безпосередніх результатів реалізації програм розвитку інформаційної сфери 

економіки різного рівня (державного, регіонального, місцевого) слід проводити в комплексі з оцінкою якості 

цілей розвитку. Самі по собі зміни, які відбуваються  в інформаційній сфері економіки (нові елементи і 

зв’язки між ними у вигляді нових видів інформаційних установ, удосконалення інформаційних програм та 

технологій, нових економічних системи та ін.) не мають безпосередньо вираженого позитивного або 

негативного значення, яке дало б можливість стверджувати про ознаки реального розвитку інформаційної 

сфери економіки. Оцінка результатів розвитку інформаційної сфери економіки повинна здійснюватись за 

своїми специфічними критеріями, які могли б змістовно відображати цільові орієнтири цього розвитку.  

По-друге, з практичної точки зору оцінка розвитку обов’язково повинна включати, на наш погляд, два 

етапи – оцінку планованих цілей і результатів та оцінку їх фактичного досягнення. Міра досягнення запланованих 

результатів є характеристикою якості управління процесами розвитку і одним із результатів розвитку.  

По-третє, оцінку цілей розвитку слід здійснювати з ціннісної та технологічної позицій. У першому 

випадку мається на увазі смислове значення змін в системі, ціннісні аспекти розвитку. У цій оцінці важливі 

не характеристики формулювання цілей, а очікувані ефекти, міра підвищення якості реалізації 

інформаційною сферою своїх функцій у сучасному суспільстві.  

Відповідно, результати розвитку інформаційної сфери економіки повинні проявлятись через 

позитивні зміни всіх складових системи забезпечення розвитку інформаційної сфери економіки, а для 

оцінки планованих результатів визначаються три групи критеріїв:  

1) функціональні критерії (включають перелік конкретних показників результатів розвитку 

інформаційної сфери, на досягнення яких спрямований той чи інший проект у інформаційній сфері); 

2) економічні критерії (включають перелік конкретних показників зростання ресурсного потенціалу 

інформаційної сфери, що забезпечує досягнення більш значних економічних результатів); 

3) соціальні критерії (включають перелік конкретних показників очікуваних соціальних результатів 

від реалізації проектів у інформаційній сфері). 

Якщо в основу проектів і програм розвитку покладена стратегія території, обрані пріоритети, 

визначені конкретні результати, які керівництво і соціальні партнери планують отримати до моменту 

завершення цих програм і проектів, а також ті економічні та соціальні результати, які необхідні в даний 

момент державі, створюються передумови для максимально об’єктивної оцінки розвитку інформаційної 

сфери економіки.  

Оскільки кожен такий проект – це форма представлення управлінських рішень, що відображає 

підхід до вирішення актуальних проблем розвитку інформаційної сфери і всієї території, пропонується 
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використовувати критерій результативності управлінської діяльності у системі розвитку інформаційної 

сфери економіки. Він являє собою, по суті, інтегральну результативність, що охоплює всі складові оцінки 

розвитку інформаційної сфери. Пропонована оцінка цілей з технологічної точки зору означає перевірку 

того, наскільки грамотно вони сформульовані з позиції класичних вимог до цілей як до орієнтирів 

діяльності, бажаних результатів, які передбачається отримати до певного терміну.  

Як було показано раніше, цілі розвитку являють собою сукупність взаємопов’язаних бажаних змін в 

системі, виступають основою результатів цих змін, постають у вигляді структурованого «дерева цілей» (або 

«дерева результатів»). При дотриманні системного підходу ці зміни мають злагоджено здійснюватись у всіх 

основних елементах інформаційної сфери – в результатах діяльності суб’єктів господарювання (у складі 

реалізованих програм, формах організації, мережі установ інформаційної сфери), ресурсному забезпеченні 

інформаційної сфери (кадровому, науково-методичному, матеріально-технічному і т.д.), а також, при 

необхідності, у формах і методах  управління [3]. Запропонований методичний підхід оцінки розвитку 

інформаційної сфери економіки складається із п’яти етапів, які представлені на рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема етапів методичного підходу до оцінки розвитку інформаційної сфери економіки  

Джерело: побудовано автором  

 

На першому етапі досліджуються особливості діяльності інформаційної сфери економіки. 

Враховуючи специфіку такої діяльності, всі фактори, які на неї впливають, пропонуємо розділити на чотири 

групи:  

1) фактори організації інформаційної діяльності (забезпеченість висококваліфікованими кадрами, 

комп’ютеризація економічних процесів, забезпеченість інформаційними технологіями); 

2) фактори задоволення потреб споживачів інформаційної продукції (доступність до якісної 

інформаційної продукції, забезпеченість інформаційними технологіями тощо); 

3) фактори підвищення потенціалу інформаційної сфери (інноваційна діяльність в інформаційній 

сфері, фінансування капітальних видатків, участь приватного сектору у розвитку інформаційної сфери, 

обсяги реалізованих послуг інформаційною сферою тощо); 

4) фактори економічної ефективності використання інформаційних ресурсів (вартість 

інформаційних послуг, нормативи інформаційного забезпечення, нормативи фінансування тощо). З нашої 

точки зору, виділені групи факторів відображають основні напрямки діяльності інформаційної сфери, за 

якими можна стверджувати про досягнуті результати та перспективи розвитку. 

Визначення факторів, які впливають на розвиток 
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На другому етапі здійснюється оцінка цілей процесу розвитку. При оцінюванні цілей як планованих 

результатів в якості основних принципів пропонується використовувати: 

1) об’єктивність (відповідність об’єктивним інформаційним потребам суспільства, національної 

економіки, запитам ринку праці); 

2) реалістичність (відповідність наявним можливостям); 

3) системність (подання складної мети у вигляді сукупності взаємопов’язаних необхідних змін у 

кожній ланці логічного ланцюжка: умови – процес – результати); 

4) раціональність  (подання у формі, доступній для вимірювання, оцінки досягнення бажаних 

результатів) [4].  

Організаційною основою розвитку є цільові програми та інноваційні проекти, в яких мають бути 

зафіксовані цілі та очікувані результати розвитку, склад реалізованих нововведень.  

Другий етап вимагає також оцінки об’єктивної необхідності кожної із запропонованих новацій 

(тобто, визначення її цінності з точки зору підвищення якості і доступності інформації для населення, 

відповідності їх запитам і потребам національної економіки), її реалістичності (наявності в повному обсязі 

необхідної ресурсної бази та прогнозованого заповнення відсутніх ресурсів). Тут же оцінюється така якість 

планованого нововведення як його раціональність, що в даному випадку розуміється як потенційна 

можливість для контролю. Ця можливість створюється за рахунок конкретного формулювання бажаного 

результату, фіксації його вимірювача і прийняття певного способу оцінки (формули розрахунку, шкали 

вимірювання для експертної оцінки і т.д.). З урахуванням того, що планування результатів для 

інформаційної сфери є досить складним і невизначеним процесом, перший етап оцінки запропонованих 

новацій дозволить максимально знизити цю невизначеність, конкретизувати цілі і зробити інноваційний 

процес розвитку більш керованим та результативним.  

На третьому етапі оцінки здійснюється визначення ступеня відповідності фактично досягнутих 

результатів заявленим цільовим орієнтирам. Подібна оцінка є традиційною і по кожному окремому 

нововведенню не представляє серйозних проблем (за умови повноцінного виконання першого етапу), крім 

збору достовірної інформації про фактичний стан справ. Проблема достовірності інформації є однією із 

найбільш серйозних перешкод при проведенні оцінки розвитку інформаційної сфери. Це пов’язано з 

недосконалістю статистики інформаційної сфери, оскільки дані Державної служби статистики і відомча 

статистика не відображають у повному обсязі ті характеристики сучасної інформаційної сфери, які можуть 

представляти багатовимірні результати й ефекти її розвитку.          

Водночас існують методичні та організаційні труднощі збору додаткової цільової інформації, які 

проявляються при складанні рейтингів регіонів на основі оцінки комплексу показників розвитку 

інформаційної сфери відповідної території. У той же час, досвід показує, що отримання додаткової (по 

відношенню до статистичної) інформації може бути забезпечене органами управління інформаційною 

сферою із значним рівнем надійності інформації в силу високого контролю за термінами надання і 

достовірністю.  

Оцінка послідовності дій на третьому етапі буде прямо протилежна тій, що реалізується на другому. 

Спочатку необхідно оцінити досягнення конкретних результатів, запланованих в рамках проектів і програм, 

а потім вже на основі цих даних оцінити реальні ефекти, які отримає інформаційна сфера в кінцевому 

підсумку. В даний час цілі розвитку фіксуються в програмах і проектах, що регулюють процес розвитку, як 

правило, через показники безпосередніх результатів. Однак ці результати найчастіше не можуть дати 

відповідь на питання про рівень розвитку і досягнення кінцевих результатів.  

Аналіз практики проведення моніторингу та оцінки розвитку інформаційної сфери показує, що в 

процесі подібної оцінки зазвичай керуються лише безпосередніми результатами реалізації програм розвитку 

(державних, регіональних, місцевих) як підсумком виконання інноваційних проектів. Так, наприклад, всі 

індикатори, запропоновані для оцінки комплексного проекту модернізації інформаційної сфери, відносяться 

до показників ресурсів або наявності конкретного виду діяльності, а також до безпосередніх результатів цієї 

діяльності, тобто змін в інформаційній сфері. Оцінити, що дали затрати ресурсів, вжиті заходи та їх 

безпосередні результати для досягнення кінцевих цілей – підвищення якості і доступності інформаційних 

ресурсівв –  не представляється можливим. Оцінка передбачуваних ефектів, у тому числі, за комплексними 

критеріями, пов’язана  з методичними труднощами [5-6].  

Перш за все, оскільки більшість результатів мають відстрочений характер, необхідно використовувати 

спеціальні інструменти прогнозування або експертного оцінювання розвитку інформаційної сфери. При 

проведенні комплексної оцінки, в силу того, що результати від процесів розвитку (економічні, соціальні) являють 

собою якісно різні суті, не мають єдиних одиниць вираження і вимірювання, необхідно використовувати 

універсальні показники  або їх замінники у вигляді якісних чи кількісних шкал оцінки.  

Третій етап передбачає обґрунтування принципів формування та  розробку системи показників 

розвитку інформаційної сфери економіки. В основу формування системи показників розвитку інформаційної 

сфери економіки покладені наступні принципи: 

1) відображення цілей діяльності. Основною метою діяльності інформаційної сфери є надання 

інформаційних послуг, забезпечення необхідними інформаційними ресурсами; 
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2) доступність. При оцінці важливо використовувати показники, які можна розрахувати за даними 

офіційної звітності або за даними, наявними у внутрішній звітності установ; 

3) наявність причинно-наслідкового зв’язку. Обрані показники повинні бути пов’язані між собою, а 

також чинити вплив на загальний інтегральний показник розвитку. Наявність такого зв’язку забезпечує 

формування логічної системи оцінки; 

4) кількісне вираження. Застосування кількісних індикаторів сприяє більшій об'єктивності процесу 

оцінки. Розвиток змісту та структури інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління, 

удосконалення механізму та методичних підходів його реалізації є неможливими без урахування поточного 

стану справ в інформаційній сфері. В рамках оцінки рівня розвитку інформаційного суспільства Кабінетом 

Міністрів України ухвалено Постанову від 28.11.2012 р. №1134 «Про запровадження Національної системи 

індикаторів розвитку інформаційного суспільства», якою запроваджено перелік цих індикаторів. Їх умовно 

можна поділити на чотири групи (табл. 1). 

Надалі Міністерство освіти і науки наказом від 06.09.2013 р. № 1271 затвердило методику 

формування зазначених показників, зокрема, визначено порядок отримання інформації щодо кожного 

показника (як правило, це дані Державної служби статистики України, або експертні дані, в т.ч. дані 

міжнародних організацій, авторитетних аналітичних груп тощо) та порядок оцінки в балах якісних 

порівнянь (від дуже низько до дуже високо). Слід зазначити, що наведений в табл. 1 перелік сформований 

достатньо довільним чином; набір показників в різних групах відрізняється за характеристиками 

об’єктивності даних, можливості точної їх оцінки тощо. 

Таблиця 1 

Групування індикаторів розвитку інформаційної сфери 
Група індикаторів Склад групи 

Забезпеченість 
доступом до 

інформаційних 

ресурсів 

• Кількість Інтернет-користувачів у розрахунку на 100 осіб; 
• Кількість Інтернет-користувачів широкосмугового доступу в розрахунку на 100 осіб; 

• Частка користувачів мобільного Інтернету, відсотків до загальної кількості Інтернет-користувачів; 

• Кількість домогосподарств, що мають комп‟ютери, у розрахунку на 100 домогосподарств ; 
• Дохід від надання послуг рухомого (мобільного) зв‟язку ; 

• Кількість власників телефонів фіксованого зв‟язку на 100 осіб; 

• Потенційний попит на товари, роботи і послуги у сфері інформаційних технологій; 
• рівень використання інформаційних технологій підприємствами та організаціями ; 

• Рівень використання науковцями інформаційних технологій; 

• Рівень використання науковцями та дослідниками Інтернету; 

• Рівень використання Інтернету і засобів телекомунікації населенням 

Рівень розвитку 

пропозиції на 
ринку інформаційної 

продукції 

• Частка витрат на програмне забезпечення, відсотків до загальних витрат на інформаційні технології; 

• Частка науково-дослідних організацій сфери інформаційних технологій, відсотків до загальної 
кількості науково-дослідних організацій; 

• Рівень технологічного розвитку ; 

• Рівень інноваційної активності 
• Рівень конкурентоспроможності ринку інформаційних технологій; 

Рівень розвитку 

інфраструктури 

інформаційного 
суспільства 

• Рівень обчислювальної потужності інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури; 

• Рівень концентрації населення в зоні покриття рухомого (мобільного) зв‟язку; 

• Рівень розвитку рухомого (мобільного) зв‟язку ; 
• Рівень якості ліній фіксованого зв‟язку; 

• Рівень розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури ; 

• Рівень дотримання авторських прав на програмне забезпечення ; 
• Рівень інформаційної безпеки; 

• Рівень застосування інформаційних технологій у закладах освіти; 
• Рівень застосування інформаційних технологій у закладах охорони здоров‟я ; 

• Рівень інформатизації бібліотек 

Рівень розвитку 

державної 
політики в 

інформаційній сфері 

• Рівень регуляторного навантаження у сфері інформаційних технологій; 

• Рівень розвитку електронного урядування; 
• Рівень підтримки діяльності суб‟єктів підприємницької діяльності у сфері інформаційних технологій; 

• Ефективність законодавства, що регулює діяльність у сфері інформаційних технологій; 

 

Крім того, все ж таки слід пам’ятати, що цей перелік призначений для оцінки рівня інформатизації 

суспільства, тоді як оцінка стану розвитку інформаційної сфери економіки має більш специфічний характер. 

Виходячи з міркування про умови функціонування інформаційної сфери можна запропонувати 

наступні напрями розв’язання зазначеної задачі: виходячи з передумови про те, що в інформаційній сфері 

передбачене отримання інформації від населення і бізнесу у вигляді запитів, звітності, а також з огляду на 

використання мережевих технологій для подання зазначених запитів і звітів першим напрямом оцінки стану 

інформаційно-аналітичного забезпечення варто визначити рівень доступу до інформаційних технологій з 

боку населення і підприємств, який доцільно відобразити показниками використання інформації 

відповідними групами кореспондентів: наявність комп’ютерів на підприємствах; чисельність працівників з 

робочими місцями, які мають доступ до Інтернет; частка підприємств, що використовували Інтернет для 

отримання та подання електронних документів, отримання адміністративних послуг, участі в тендерах; 

кількість домогосподарств, які мають апаратні засоби інформаційно-комунікаційних технологій; кількість 

користувачів Інтернет в країні.  
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Зазначені показники обліковуються в регістрах державної статистики і тому їх отримання не 

потребує додаткових процедур збирання та обробки інформації. У той же час, вирішення прикладних 

проблем оцінки розвитку інформаційної сфери національної економіки залежить від теоретичної позиції, на 

якій стоять розробники, що визначають підхід до оцінювання і створюють методичний інструментарій. 

Загальні методичні та теоретичні позиції розкриті та обґрунтуванні у попередніх завданнях дисертації. 

Однак невирішеним залишається розрахунок інтегрального показника, результати якого є основою для 

прийняття стратегічних рішень у напрямках розвитку інформаційної сфери економіки. 

На першому етапі здійснюється збір вихідних даних і розраховуються значення  показників по 

кожній групі. 

На другому етапі формується матриця спостережень, що описує об’єкт дослідження через значення 

часткових ознак, отриманих на першому етапі. 

На третьому етапі звужується ознаковий простір з метою підвищення раціональності дослідження і 

виключення ознак, що суттєво не впливають на результативний показник. Для цього розраховується 

коефіцієнт варіації за формулами (1-4). 
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де      xij – значення i-го показника для j-го року; 

jx – середнє арифметичне значення i-го показника; 

jS  – середньоквадратичне відхилення i-го показника; 

jV    – коефіцієнт варіації i-го показника. 

За кожним j-им показником перевіримо наступну нерівність: 

iV e
,                                (4) 

де е – гранична величина. 

Якщо значення показника Vj менше величини e = 0,01, то такі показники є квазипостійними і 

виключаються з подальшого дослідження, а усі показники, що залишилися після виключення зайвих і 

квазипостійних, вважаються рівнозначними. 

Для того, щоб здійснити комплексну оцінку розвитку інформаційної сфери економіки, необхідно 

здійснити наступні розрахунки. 

По-перше, визначимо відстань ( 0iC ) між точками, що характеризують досліджувані елементи, і 

еталонною точкою P0 за формулою (5): 
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де i=1,2,….,m, k=1,2,….,n; 

 

По-друге, за допомогою формул (6-9), визначимо значення інтегрального показника (Іпi): 
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Для того, щоб розрахувати зведений інтегральний показник розвитку інформаційної сфери 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 275 

економіки нами було здійснено моделювання кожного інтегрального показника за допомогою програми 

Microsoft Office Excel. 

Для побудови функції цінності складових оцінки розвитку інформаційної сфери економіки 

розробимо матрицю попарних порівнянь усіх складників її оцінки та за допомогою методу Сааті визначимо 

вагові коефіцієнти. Метод Сааті дозволяє розподілити альтернативні стратегії за пріоритетами на основі 

двох параметрів: ступеня реалізації та ступеня ефективності. Розташування альтернативи у відповідному 

сегменті матриці визначає рівень її пріоритету і при виборі оптимальної стратегії  здійснює розподіл якісних 

оцінок і ранжування елементів матриці. Для фіксації результату порівняння пари альтернатив використаємо 

шкалу наступного типу (табл. 2): 

Таблиця 2 

Шкала парного оцінювання порівнювальних параметрів аналізованих альтернативних коефіцієнтів* 
Оцінка Значення 

1 рівноцінність 

3 помірна перевага 

5 велика перевага 

7 дуже велика перевага 

9 крайня перевага 

Джерело: побудовано автором на основі [6] 

 

На основі визначених даних складемо матрицю коефіцієнтів попарних порівнянь  та розрахуємо 

суми отриманих значень і загальну суму отриманих коефіцієнтів попарних порівнянь. Нормалізуючи 

матрицю попарних порівнянь, отримаємо вагові значення коефіцієнтів для визначення зведеного показника 

оцінки розвитку інформаційної сфери економіки. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Для забезпечення результативності реалізації 

стратегії забезпечення розвитку інформаційної сфери економіки, в роботі запропоновано методичний підхід до 

оцінювання заходів розвитку інформаційної сфери, використання якого передбачає дотримання сукупності 

послідовних етапів: 1) визначення цілей оцінки результативності стратегії розвитку інформаційної сфери та 

формування вектору результативності; 2) визначення критеріїв результативності (придатність та оптимальність 

відповідно до завдань стратегії); 3) розробка математичної моделі для кожної складової вектору результативності 

шляхом формування модифікованої моделі визначення доданої вартості; 4) розрахунок вектора результативності 

стратегії та аналіз чутливості окремих його складових до екзогенних й ендогенних факторів. Отже, запропонований 

метод оцінки розвитку інформаційної сфери економіки на основі зведеного інтегрального показника вважаємо 

інструментом, який має чітко виражену сигнальну функцію. За його допомогою можна здійснювати моніторинг 

розвитку, як всієї інформаційної сфери економіки, так і окремих установ, проводячи порівняльний аналіз рівня 

розвитку окремих організацій та формуючи їх рейтинг. Розглядаючи всі інтегральні показники, що є основою 

зведеного показника розвитку, з’являється можливість виявити фактори впливу і проблеми, які виникли в процесі 

формування політики функціонування та розвитку інформаційної сфери, через систему розглянутих показників. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

ЧЕРЕЗ ЇХ ВЗАЄМОСПРИЙНЯТЛИВІСТЬ 
 
Визначення результативності бізнес процесів є надзвичайно актуальним питанням в процесі прийнятті рішень про 

доцільність їх реалізації для ефективного функціонування сучасних підприємств в умовах обмеженості ресурсного 
забезпечення та динамічних змінах зовнішнього середовища. 

Так як, реалізація одних бізнес процесів може залежати від результатів виконання декількох альтернативних 
бізнес процесів, які також можуть використовуватися для забезпечення ефективного здійснення решти не менш важливих 
бізнес процесів підприємства, то важливим є визначення результативності бізнес процесів враховуючи їх взаємну активну 
сприйнятливість, що дозволить оптимально розподілити необхідні для результативного виконання бізнес процесів ресурси 
та результати їх реалізації між собою. 

Доведено, що результативність бізнес процесів визначена через їх ресурсну взаємосприйнятливість забезпечує 
оптимально-результативну синхронізацію цих бізнес процесів, яка підвищує ефективність системи управління, дозволяючи, 
тим самим, сформувати додатковий ефект, необхідний для результативних трансформаційних перетворень в економічних 
системах відповідно сучасних умов функціонування. 

Ключові слова: бізнес процеси; результативність; синхронізація; активна ресурсна сприйнятливість; 
неотехнологічне відтворення; управління. 
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DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF BUSINESS PROCESSES THROUGH 

THEIR MUTUAL SENSITIVITY 
 
Determining the effectiveness of business processes is an extremely relevant issue in the process of making decisions 

about the feasibility of their implementation for the effective functioning of modern enterprises in conditions of limited resource 
supply and dynamic changes in the external environment. 

Since the implementation of some business processes can depend on the results of several alternative business 
processes, which can also be used to ensure the effective implementation of other equally important business processes of the 
enterprise, it is important to determine the effectiveness of business processes taking into account their mutual active susceptibility, 
which will allow you to optimally distribute the resources necessary for the effective implementation of business processes and the 
results of their implementation among themselves. 

In the scientific literature, the issue of determining the effectiveness of business processes of an enterprise is widely 
described, however, in the research of scientists, when calculating it, not enough attention is paid to the need to take into account 
the features of the relationship between business processes and the level of their mutual influence, which, depending on the 
division of business processes according to different classification features, will be different and, accordingly, will affect their 
effectiveness in different ways.  

The purpose of the article is to develop a scientific and methodological approach to determining the effectiveness of 
business processes of the enterprise through their active resource receptivity. 

To ensure the effectiveness of enterprise management in modern conditions of neotechnological reproduction, the article 
substantiates the feasibility of dividing the business processes of the enterprise into main, auxiliary and service, as those that most 
fully reflect the content of the main activities of the enterprise. The features and possibilities of the practical application of the 
scientific and methodological approach to determining the effectiveness of business processes of an enterprise through their active 
resource responsiveness are developed and described.  

It is proved that the effectiveness of business processes is determined by their resource interoperability provides optimal 
and efficient synchronization of these business processes, which increases the efficiency of enterprise management, which leads to 
the formation of the maximum additional effect of the enterprise necessary for effective transformation in modern enterprises. 

Keywords: business processes; effectiveness; synchronization; active resource receptivity; neotechnological reproduction; 
management. 

 

Актуальність теми дослідження. Діяльність кожного підприємства складається із сукупності 

взаємопов’язаних бізнес процесів. Успішна діяльність підприємства залежить від оптимально-

результативної реалізації цих бізнес процесів за допомогою ефективних систем управління.  Ефективність 

управління бізнес процесами підприємства, в свою чергу, базується на точній інформації щодо стану певних 

бізнес процесів та можливостей забезпечення їх реалізації. Отримання цієї інформації залежить від вірно 

обраних параметрів розрахунку та можливості порівняння (співставлення) певних результатів здійснення 

окремих бізнес процесів різних видів, що вимагає оптимальної систематизації цих бізнес процесів, яка 

дозволить раціоналізувати зв’язки між ними. 

Постановка проблеми. Ефективна реалізація бізнес процесів і обмеженість ресурсного 

забезпечення підприємства вимагає оптимізації бізнес процесів через раціоналізацію ресурсного 

забезпечення між ними. Відповідно оцінювання бізнес процесів необхідно здійснювати за складовими, які 
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дозволять визначити можливість самостійного здійснення цих бізнес процесів (наявність певного ресурсу) 

чи доцільність їх стороннього залучення враховуючи можливість та ефективність (доцільність) сприйняття 

бізнес процесами певних ресурсів і результатів реалізації інших бізнес процесів. В даному випадку, 

розраховувати результативність бізнес процесів необхідно, враховуючи витрати понесені на здійснення цих 

бізнес процесів, вигоди, які зможемо отримати, перспективність отриманих результатів на ринку, щоб 

забезпечити їх довгостроковість та ефективність затрачених зусиль (рівень зацікавленості керівників). 

Отримана результативність конкретних бізнес процесів за виділеними складовими дозволить, 

врахувавши обмеженість ресурсів, синхронізувати бізнес процеси через відповідну їх ресурсну 

сприйнятливість, визначену як можливість та необхідність ресурсної взаємозабезпеченості різних видів 

бізнес процесів між собою, що сприятиме ефективній оптимізації структури бізнес процесів та 

раціоналізації зв’язків між ними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати аналізу наукової літератури щодо питання 

оцінювання бізнес процесів підприємства дали змогу зробити висновок про відсутність єдиного підходу до 

такої оцінки, що підтверджується наявністю значної кількості  показників оцінювання бізнес процесів 

підприємства, залежно від: витрат по кожному виділеному процесу та ставки драйверів витрат (метод АВС-

аналізу) [1; 2]; стратегічних планів, розглянутих з точок зору перспективи навчання та розвитку персоналу, 

перспективи бізнес-процесів, перспективи клієнтів, фінансової перспективи (система збалансованих 

показників (Balanced Scorecard, BSC) [3]; можливості проведення реального експерименту в рамках складної 

системи (імітаційне моделювання) [4; 5]; складності, процесності, контрольованості, ресурсоємності, 

урегульованості бізнес процесів (експрес-метод оцінки бізнес-процесів) [6]; критичних факторів успіху 

організації [7]; ефективності процесу за вартістю, за часом та якістю (методика оцінки економічної 

ефективності бізнес-процесів підприємства) [8; 9]; врахування складових ефективності процесу та 

визначення коефіцієнтів їх пріоритетності на основі методу аналізу ієрархій [10]; сфери застосування 

отриманих результатів [11] та галузі діяльності підприємств [12]. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Аналіз наявної теоретичної бази 

досліджуваної проблеми показує, що методичні та практичні розробки, які стосуються оцінювання 

результативності бізнес процесів підприємств в умовах неотехнологічного відтворення, яке 

характеризується зростанням оригінальних запитів споживачів, розвитком НТП, посиленням конкуренції, 

враховуючи вплив інших чинників зовнішнього середовища функціонування підприємств та вимагає 

вчасності виявлення можливості виготовлення, оперативності виготовлення і представлення на ринок 

перспективно-унікальних продуктів, забезпечивши підприємству певний додатковий ефект (довгострокову 

конкурентну перевагу, лідируючу позицію на ринку, нову частку ринку тощо) та перманентну реалізацію 

трансформаційних процесів в суспільстві, мало вивчені.  

Зокрема, не отримали достатнього висвітлення питання визначення результативності бізнес 

процесів підприємства через врахування рівня можливості їх ресурсної взаємозабезпеченості (оскільки, 

виконання одних бізнес процесів залежить від результативності пов’язаних із ними бізнес процесами без 

реалізації яких його результативність буде меншою або виконання бізнес процесу взагалі неможливим), що 

є надзвичайно важливим моментом в умовах обмеженого ресурсного забезпечення підприємств і 

необхідності оперативного пристосування діяльності підприємства до динамічного розвитку середовищ 

його функціонування. 

Постановка завдання. Метою статті є розроблення науково-методичного підходу до визначення 

результативності бізнес процесів підприємства через їх активну ресурсну сприйнятливість, що забезпечить 

раціональну синхронізацію цих бізнес процесів, яка створить основу їх оптимізації та можливості певного 

об’єднання бізнес процесів у відповідні структурні одиниці бізнесу необхідні для результативнішого 

функціонування підприємства в умовах неотехнологічного відтворення. 

Викладення основного матеріалу. Найдоцільнішим в умовах неотехнологічного відтворення є 

поділ бізнес процесів згідно класифікаційної ознаки «за виробничою структурою», яка дозволяє відобразити 

і об’єднати процеси підприємства відповідно змісту основних видів його діяльності.  

Згідно цієї класифікації виділяють основні, допоміжні і обслуговуючі бізнес процеси, кожен із яких 

має свої особливості. 

Основні бізнес-процеси стосуються виробництва основної і супутньої основній продукції (або 

надання послуг), починаючи від зародження ідеї і до реалізації товарів на ринку (залежно від виду 

підприємства), що становлять цінність для відповідних клієнтів і забезпечують  одержання підприємством 

певної вигоди у вигляді основної частки доходу, визнанні підприємства на конкретному ринку, підвищенні 

його іміджу, завоюванні міцних позицій відносно конкурентів тощо. Отже, основні бізнес процеси 

переважно становлять операційну діяльність підприємства. 

Допоміжні бізнес процеси підприємства спрямовані на забезпечення основних і обслуговуючих 

бізнес процесів необхідними запчастинами, матеріалами, комплектуючими деталями, сировиною тощо, що  

додають продукту вартості за рахунок зниження зайвих витрат, покращення якості чи надання інших 

властивостей (інноваційності, довговічності тощо) виготовлюваній ними продукції. Результати виконання 

допоміжних бізнес процесів можуть також бути реалізовані іншим підприємствам, що сприятиме 
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забезпечення діяльності підприємства фінансовими ресурсами необхідними для повернення позик або 

забезпечення подальшого розвитку підприємства. Тобто, допоміжні бізнес процеси за змістом відповідають 

особливостям здійснення фінансової діяльності підприємства. 

Обслуговуючі (підтримуючі) бізнес-процеси – це процеси (елементи інфраструктури, створення 

інновацій), які направлені на життєзабезпечення всіх решта бізнес-процесів та орієнтовані на підтримку їх 

універсальних рис. Оскільки, обслуговуючі бізнес процеси пов’язані із формуванням певних інноваційних 

ідей та забезпеченням підприємства відповідними проектами оновленої або унікальної продукції, 

модернізацією виробничих процесів, обслуговуванням основних засобів та поновленням необоротних 

активів, то їх реалізація відповідає особливостям здійснення інвестиційної діяльності підприємства. 

Такий поділ бізнес процесів дозволяє максимально сконцентрувати увагу на основних бізнес 

процесах, які  є визначальними для розвитку конкретного підприємства і раціоналізувати відповідно до них 

склад, структуру та особливості здійснення допоміжних та обслуговуючих бізнес процесів з метою 

формування додаткового ефекту, який забезпечить підприємству вагому стратегічну перевагу для його 

ефективного розвитку в умовах неотехнологічного відтворення. 

Для визначення доцільності реалізації певних бізнес процесів необхідно, окрім, окремої оцінки їх 

результативності, визначити і рівень взаємозабезпеченості бізнес процесів одне одним та величину (рівень) 

вмістимості окремого бізнес процесу, і необхідності її наповненості результатами реалізації пов’язаних із 

ним бізнес процесами, що відповідає сприйнятливості одного бізнес процесу до результативності інших, 

необхідних для забезпечення його життєдіяльності бізнес процесів. 

Відповідно, сприйнятливість визначається можливою і необхідною величиною потрібного обсягу 

конкретного ресурсу для ефективної реалізації цього бізнес процесу: техніко-технологічного; кадрового; 

інформаційного; фінансового.  

Підхід щодо визначення залежності результативності бізнес процесів підприємства від рівня їх 

активної ресурсної сприйнятливості подано на рис. 1. 

Виходячи із змісту розглянутих бізнес процесів, їх виконання супроводжується необхідністю 

систематизованої реалізації певної сукупності процесів виробничого і невиробничого характеру. Виробничі 

бізнес процеси пов’язані із безпосереднім перетворенням вхідних ресурсів у потрібні продукти затребувані 

як зовнішніми, так і внутрішніми споживачами  з метою отримання бажаного результату. 

Тобто, виробничі бізнес процеси – це бізнес процеси відтворення, такі як, стосуються постійного і 

безперервного повторення та відновлення виробництва певного продукту, необхідність якого зумовлюється 

зміною потреб споживачів під впливом науково-технічного прогресу, зростанням конкуренції, виходом на 

іноземні ринки тощо. 

Невиробничі процеси, у свою чергу, стосуються необхідності оптимального розподілу певного 

забезпечення виробничих процесів (технікою, технологією, фінансами, трудовими ресурсами, інформацією) 

в відповідному обсязі та порядку, що вимагає ефективної системи управління необхідної для створення 

додаткового ефекту, який забезпечить результативність розвитку підприємства в стратегічній перспективі. 

Враховуючи, що виконання кожного процесу призводить до отримання не лише запланованого 

результату, а й певного побічного ефекту, який залежно від перспективності може зазнати подальшого 

схвалення і розширення його прояву, а може й бути ліквідованим та лягти в основу оптимізаційних заходів 

виконання певних бізнес процесів спрямованих на зменшення чи ліквідацію дій, які призводять до 

виникнення цього ефекту. Якщо ж реалізація побічних процесів принесе позитивний результат, то 

забезпечить підприємству успіх на ринку та відповідно призведе до появи нових товарів, ресурсів, технік, 

технологій і забезпечить зміну потреб споживачів та бізнес процесів конкурентів. Це відповідно сприятиме 

змінам у середовищі функціонування підприємств та забезпечить циклічність неотехнологічного 

відтворення.  

Відповідно невиробничі бізнес процеси доцільно розділити на управлінські бізнес процеси і бізнес 

процеси розвитку. 

Управлінські процеси спрямовані на застосування відповідних заходів планування, рівномірного 

розподілу, ефективного використання певних ресурсів та можливостей при виконанні конкретних  бізнес 

процесів, і зводяться до забезпечення відповідності результатів реалізації бізнес процесів встановленим 

нормативним або цільовим умовам (параметрам, значенням). Бізнес процеси розвитку, у свою чергу, 

спрямовані на підсилення додаткового ефекту, який виникає в результаті реалізації певних бізнес процесів 

для забезпечення зовнішньої привабливості підприємства, створення специфічних конкурентних переваг, 

певного іміджу тощо. 

Із розширенням вимог суспільства, появою нових можливостей (технік, технологій) задоволення 

різних потреб, розширення асортименту продукції підприємства, зростає кількість бізнес процесів 

підприємства. 

Зростаюча кількість бізнес процесів призводить до унеможливлення їх ефективного здійснення, що 

пов’язано із складністю детального приділення уваги реалізації кожного із них. Для можливості 

зосередження уваги на ефективному здійсненні бізнес процесів та раціональному розподілі ресурсів між 

ними необхідно виділити окремі із них в певні бізнес одиниці. Про необхідність створення певних бізнес 
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одиниць свідчить значення показника диверсифікаційної активності, який характеризується зростаючою 

кількістю основних бізнес процесів та достатньою можливістю допоміжних, і обслуговуючих бізнес 

процесів забезпечити оптимально результативну реалізацію певних бізнес процесів необхідними ресурсами. 

У випадку необхідності, через їх перспективність, реалізації певних основних бізнес процесів на здійснення 

яких у підприємства нема достатнього обсягу відповідних ресурсів доцільно розглянути можливість їх 

залучення зі сторони у розрізі диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства. Даний варіант варто 

розглядати навіть у тому випадку, коли ефективність залучення необхідних результатів реалізації певних 

бізнес процесів із сторони буде вищою за самостійне їх виконання. 
Систематизація складових підприємства в розрізі його бізнес процесів в рамках забезпечення ефективності 

системи управління
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функціонування підприємства в умовах 

неотехнологічного відтворення побудовані на 

взаємопроникності переваг диверсифікації та 

інтеграції, і взаємоуникності труднощів їх 

використання:

- систематизація бізнес процесів у певні 

одиниці бізнесу, що збільшить їх ефективність 

за допомогою підвищення можливості 

спеціалізації;

- обєднання із привабливими стейкхолдерами, 

що підвищить диверсифікаційну активність за 

допомогою збільшення ресурсної 

забезпеченості; 

- формування ефективних управлінських

 інновацій для підвищення синергійного 

ефекту від взаємодії відповідних бізнес 

одиниць

 

Основні обмежуючі умови повного 

використання переваг диверсифікації та 

інтеграції:

Несинхронне збільшення кількості певних 

бізнес процесів;

 Недостатність ресурсів до виконання усіх 

бізнес процесів

Забезпечення синхронності бізнес процесів

Рис. 1. Науково-методичний підхід щодо визначення залежності результативності бізнес процесів підприємства від рівня їх 

активної ресурсної сприйнятливості 
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Оскільки, реалізація бізнес процесів повинна забезпечити отримання додаткового ефекту, який 

сприятиме ефективному розвитку підприємства на ринку в довгостроковій перспективі, враховуючи умови 

неотехнологічного відтворення, то результативність за якою прийматиметься рішення щодо доцільності 

здійснення окремих бізнес процесів необхідно визначити за параметрами, які дозволять охарактеризувати 

перспективність окремих бізнес процесів та їх ресурсну взаємосприйнятливість як з внутрішньої 

(виробничої), так і зовнішньої (ринкової) точки зору. Відповідно, результативність кожного бізнес процесу 

підприємства, враховуючи їхню взаємну сприйнятливість, доцільно здійснювати за такими ключовими 

параметрами: витрати; вигода (ефект); ринкова привабливість; рентабельність). Залежність результативності 

кожного виду бізнес процесу за виділеними параметрами відповідно їх ресурсної взаємозабезпеченості 

враховуючи конкретну взаємосприйнятливість певних бізнес процесів подано в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Залежність результативності кожного виду бізнес процесу за ключовими параметрами відповідно їх 

ресурсної взаємозабезпеченості через певну сприйнятливість бізнес процесів 
Ключові параметри 

Види  

бізнес  

процесів 

Витрати (у1) Вигоди (у2) Рентабельність (у3) 
Ринкова 

привабливість (у4) 

Основні (Хо) у1хо(у1хд; у1хоб; у3хо; 

у3хоб; у3хд) 

у2хо(у4хо; у2хд; у2хоб; у4хд; у4хоб) у3хо(у3хд; у3хоб; у1хд; у1хо; 

у1хоб) 

у4хо(у4хд; у4хоб; у2хд; 

у2хоб) 

Допоміжні (Хд) у1хд(у1хоб; у1хо; у3хо) у2хд(у1хо; у4хо; у1хд; у4хд; у2хо; 
у2хоб ) 

у3хд(у1хд; у2хд; у3хоб; 
у1хо; у2хд) 

у4хд(у4хоб; у2хоб; у2хо; 
у2хд) 

Обслуговуючі (Хоб) у1хоб(у4хоб; у1хо; у1хд; 

у3хо; у3хд) 

у2хоб(у2хо; у2хд; у1хоб; у4хдоб; 

у4хд; у4хо) 

у3хоб(у1хоб; у1хо; у1хд; 

у2хоб) 

у4хоб(у2хо; у2хд; у1хоб) 

 

Розраховану результативність бізнес процесів підприємства репрезентанта, враховуючи їхню 

взаємосприйнятливість за виділеними ключовими параметрами, до і після перегляду ресурсного 

взаємозабезпечення бізнес процесів підприємства залежно від їх ринкової привабливості подано в таблиці 2.  

Отже, кожен бізнес процес може сприйняти певний обсяг відповідного виду ресурсу в межах своєї 

сприйнятливості, залежно від рівня впливу характеристик залученого ресурсу на результативність 

відповідного бізнес процесу за виділеними ключовими параметрами. Оскільки, залучення відповідного виду 

ресурсу з окремих джерел може характеризуватися різними ознаками, які для певних бізнес процесів будуть 

по-різному вигідними залежно від умов реалізації цих бізнес процесів та особливостей розвитку 

підприємства загалом. 

Таблиця 2 

Результати реалізації бізнес процесів підприємства репрезентанта до і після проведених заходів 

(перегляд ресурсного взаємозабезпечення бізнес процесів), враховуючи їх взаємосприйнятливість 

Вид бізнес процесів 

Результати реалізації бізнес процесів 

до впровадження пропонованих заходів 
після впровадження пропонованих 

заходів 

Обсяг виробництва,тис. грн. 
Виконання 

плану, % 

Обсяг 
виробництва,тис. 

грн. 

Виконання 

плану, % план. факт. 

Основний 1850 1470,00 79,46 1690,5 91,38 

Допоміжний 2916,3 1050 36,00 1493,14 51,2 

Обслуговуючий 1450,5 1680,00 115,82 1248,96 86,10 

Всього: 6216,80 4200,00 - 4432,6 - 

*відсоток виконання плану розраховано відповідно до значення наявного планового показника, хоча проведені заходи 

спричинять коригування планових величин відповідно можливого задоволення потреб споживачів продукцією більшої ринкової 

перспективності (в даному випадку % виконання плану буде вищим). 

 

Тому, для забезпечення максимальної результативності бізнес процесів важливим є раціональне 

ресурсне заповнення реалізації кожного бізнес процесу в межах їх сприятливості з джерел (результати 

реалізації інших видів бізнес процесів власного підприємства або привабливих стейкхолдерів) ефективних в 

певний період часу.  

З метою визначення найефективнішого варіанту ресурсної взаємозабезпеченості бізнес процесів 

між собою відповідно їх сприйнятливості для отримання максимальної результативності бізнес процесів 

необхідно синхронізувати забезпечення кожного бізнес процесу за виділеними ключовими параметрами.  

Для цього, розраховуємо коефіцієнт синхронізації: 

, 

де В – вигоди; Рп – ринкова привабливість; Вт – витрати; Р - рентабельність 

Якщо Кс=1, то бізнес процеси ресурсно збалансовані; 

Кс<1, необхідно шукати інші джерела ресурсного забезпечення; 

Кс>1, необхідно розглянути можливість забезпечення додатковими результатами реалізації 

розглянутого бізнес процесу виконання інших бізнес процесів. 
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Визначення рівня забезпеченості бізнес процесів між собою через їх активну ресурсну 

сприйнятливість за виділеними ключовими параметрами дозволило раціоналізувати послідовність 

ресурсного забезпечення відповідних бізнес процесів, яка дозволила ефективно синхронізувати виконання 

певних бізнес процесів, що підвищило результативність їх здійснення. Синхронізація бізнес процесів 

забезпечила оптимізацію їх структури та підвищення ефективності діяльності підприємства в умовах 

неотехнологічного відтворення. 

Висновок. Запропоновано науково-методичний підхід щодо визначення результативності бізнес 

процесів підприємства, який на відміно від існуючих, базується на активній ресурсній 

взаємосприйнятливості бізнес процесів визначеній за відповідними ключовими параметрами, що дозволяє 

встановити оптимальну послідовність забезпечення реалізації окремих бізнес процесів відповідними 

ресурсами, сприяючи раціональній синхронізації цих бізнес процесів, яка підвищує ефективність окремих 

бізнес процесів та діяльності підприємства загалом.  
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО 

РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Економічна трансформація, становлення ринкових відносин, необхідність подолання кризового стану економіки 

України обумовили необхідність визначення інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств. 
Оскільки інноваційне забезпечення - домінантний елемент механізму саморегулювання машинобудівних підприємства і 
водночас конкретна форма його функціонування. Інноваційне забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств 
відбиває зв'язок між виробництвом та реалізацією продукту.  

Пошук та упровадження управлінських заходів щодо покращення політики управління інноваційного забезпечення 
стійкого розвитку машинобудівних підприємств дасть можливість суб'єктам господарювання в умовах нової економіки 
якісніше здійснювати фінансове управління стосовно забезпечення стабільного і поступального розвитку машинобудівних 
підприємства, оперативно реагувати на зміни його ринкового середовища, спостерігати за показниками, що впливають на 
ліквідність і фінансову рівновагу, визначати заходи щодо забезпечення підвищення ефективності фінансово-господарської 
діяльності машинобудівних підприємств. Інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств як 
економічна категорія піддається управлінню, здійснення якого повинне відбуватися як в оперативному, тактичному і 
стратегічному аспектах.  

Для успішного управління механізмом формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних 
підприємств необхідно завчасно передбачати пріоритети його загального розвитку, відслідковувати грошові потоки, 
раціонально управляти дебіторською і кредиторською заборгованістю підприємств. Підприємства повинні суворо слідкувати 
за строками погашення дебіторської заборгованості, не допускати її прострочення застосовуючи до порушників фінансові 
санкції; визначити для себе найоптимальнішу політику кредитування покупців та залучення товарних кредитів, розробляти 
власну і на її основі вибудовувати методику й процедуру діяльності, формувати на перспективу політику фінансування 
активів підприємств.  

Ключові слова: механізм; результативність; інноваційне забезпечення; підприємство; стійкий розвиток; 
управління. 
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MECHANISM OF FORMATION OF INNOVATIVE SUPPORT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 
 
Economic transformation, the formation of market relations, the need to overcome the crisis of the Ukrainian economy 

have necessitated the definition of innovative support for sustainable development of enterprises. Because innovative support is a 
dominant element of the mechanism of self-regulation of the enterprise and at the same time a specific form of its functioning. 
Innovative support for sustainable development of enterprises reflects the link between production and sales of the product. 

The search for and implementation of management measures to improve the management policy of innovative support 
for sustainable development of enterprises will enable businesses in the new economy to better manage financial management to 
ensure stable and progressive development of the enterprise, respond quickly to changes in its market environment, monitor 
indicators on liquidity and financial balance, to determine measures to ensure the efficiency of financial and economic activities of 
the enterprise. Innovative provision of sustainable development of enterprises as an economic category is manageable, the 
implementation of which should take place in operational, tactical and strategic aspects. 

For successful strategic management of the mechanism of formation of innovative maintenance of sustainable 
development of the enterprise it is necessary to anticipate in advance priorities of its general development, to trace cash flows, 
rationally to manage receivables and accounts payable of the enterprise. The company must strictly follow the terms of repayment 
of receivables, not to allow its overdue by applying financial sanctions to violators; to determine for itself the most optimal policy of 
crediting of buyers and attraction of commodity credits, to develop own and on its basis to build a technique and procedure of 
activity, to form for the long-term policy of financing of actives of the enterprise. 

Keywords: mechanism; effectiveness; innovative support; enterprise; sustainable development; management. 

 

Актуальність теми дослідження. Економічна трансформація, становлення ринкових відносин, 

необхідність подолання кризового стану економіки України обумовили необхідність визначення 

інноваційного забезпечення стійкого розвитку підприємств. Оскільки інноваційне забезпечення - 

домінантний елемент механізму саморегулювання підприємства і водночас конкретна форма його 

функціонування. Інноваційне забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств відбиває зв'язок 

між виробництвом та реалізацією продукту. Цей зв'язок є причинно-наслідковим, суттєвим, необхідним і 

повторюваним, тобто об'єктивним економічним законом. Формування високого рівня стійкості 

підприємства залежить не тільки від його інноваційних потенційних можливостей, умов реалізації 

стратегічно-адаптивних напрямків розвитку та вирішення проблем оптимального використання ресурсного 

забезпечення, а й від використання ефективного механізму  інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств. 
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Постановка проблеми. Сучасний етап інноваційного розвитку машинобудівних підприємств 

характеризується негативним поточним впливом значної кількості чинників, серед яких нестабільність 

податкового і регуляторного законодавства, інфляційні процеси, недоступність кредитних ресурсів, 

посилення конкуренції, невизначеність та низький рівень капіталізації фондового ринку, низький рівень 

інноваційної активності та багато інших. Недопущення або подолання негативного впливу визначених 

чинників є основою побудови ефективного механізму  формування інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств. Інноваційне забезпечення стійкого розвитку підприємств є однією з 

головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності 

підприємства. Саме механізм  інноваційного забезпечення стійкого розвитку підприємств характеризує  

ефективність  операційно-тактичного,  інвестиційно-фінансового  та фінансово-економічного  розвитку, а  

також  відображає  реноваційну здатність машинобудівних підприємств  до розвитку та стабільності 

зростання.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями розробки механізму формування 

інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств займались вітчизняні та 

зарубіжні вчені, але аналіз робіт свідчить про те, що визначені питання потребують подальших 

досліджень. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Аналіз наявної теоретичної бази 

досліджуваної проблеми показує, що методичні та практичні розробки, які стосуються розробки механізму 

формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку підприємств, який дає можливість розробити 

вирішальні правила управління стратегіями розвитку залежно від показників складових діяльності 

підприємства, розподілити підприємства на окремі групи й визначити критерій ефективності формування 

стійкості розвитку, потребують подальших досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка механізму формування інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Стійкий розвиток підприємства – це комплексна, 

багатофакторна категорія, що відображає відтворювальний процес, який перебуває під впливом 

різноманітних фінансово-економічних процесів. Дана категорія характеризує економічні відносини, через 

які відбувається соціально-економічний розвиток підприємства. Комплексність інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку машинобудівних підприємств полягає у його здатності виконувати свої зобов'язання та 

забезпечувати подальший розвиток при збереженні кредито- та платоспроможності й відносній 

незалежності від змін внутрішніх та зовнішніх чинників [1-3]. Загальновизнано, що стійкість розвитку 

машинобудівних підприємств знаходиться в безпосередній залежності від загального стану, динаміки та 

ефективності використання виробничих ресурсів, які складають майновий базис для господарсько-

виробничої діяльності підприємства й визначають специфіку трудових функцій його працівників в цілому. 

Взаємозв’язок факторів впливу на інноваційне забезпечення стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств представлено на рис.1. 

Інноваційне забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств

Фактори впливу на підприємства

Формування та 

використання 

ресурсів

Динаміка росту Динаміка розвитку

Ефективність 

використання 

ресурсів на 

підприємствах

Реалізована частина 

інноваційного 

забезпечення стійкого 

розвитку

Резервна частина 

інноваційного 

забезпечення стійкого 

розвитку

Стійкість розвитку
 

Рис. 1. Взаємозв’язок факторів впливу на інноваційне забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств 
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Слід зауважити, що не тільки наявність і використання інноваційного потенціалу підприємства 

виступає фактором формування і рівня прояву його стійкого розвитку, але і, навпаки, від рівня і 

спрямованості його прояву залежать динаміка та ефективність використання ресурсів, вибір пріоритетного 

для підприємства вектору економічної динаміки. 

Умови, що зумовлюють залежність стійкого розвитку підприємства від ресурсних факторів його 

економічної динаміки: 

1) динаміка зростання ресурсів повинна мати однозначну позитивну спрямованість; 

2) виявлення спрямованості зміни ресурсних факторів економічної та інноваційної динаміки є 

однією з найважливіших управлінських завдань, вирішення якої забезпечить зростання інноваційної та 

фінансової активності підприємства; 

3) визначення резервної частини ресурсного потенціалу слід розглядати як джерело інноваційно-

економічного розвитку.  

На сьогоднішній день функціонування будь-якого машинобудівного підприємства неможливе без 

інноваційного управління його господарською діяльністю. Саме через функцію управління відбувається 

процес координації дій основних параметрів стійкості на підприємстві, головною метою яких є досягнення 

поставлених цілей та виконання місії підприємства.  

Функціонування підприємств в умовах жорсткої конкуренції на ринку і необхідність забезпечення 

належного фінансового стану потребують налагодження системи інноваційного управління основними 

напрямами та аспектами діяльності й стійкості розвитку підприємства. Цьому сприяє розробленню 

механізму формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств. 

Зважаючи на специфіку визначених завдань доречно виділити наступні складові механізму формування 

інноваційне забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств: 

1) принципи управління;  

2) методи управління;  

3) функції управління.  

У принципах управління знаходять своє віддзеркалення реноваційні правила, відповідно до яких 

формуються істотні вимоги, що пред'являються до процесу інноваційне забезпечення стійкого розвитку 

підприємств та причини, які обумовлюють нестійкий розвиток підприємства (рис.2). 

Причини, які обумовлюють нестійкий розвиток 

машинобудівних підприємств

Незадовільна структура майна підприємства

Неякісна продукція

Низький рівень використовування виробничих потужностей

Нераціональна структура управління

Порушення фінансової рівноваги

Значна частка простроченої дебіторської і кредиторської 

заборгованості

Падіння ступеня ліквідності

Низький рівень власних джерел

  
Рис. 2. Причини, які обумовлюють нестійкий розвиток підприємств 

 

Наступною складовою механізму формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

підприємств: є методи та принципи управління (рис. 3). Методи управління - це сукупність прийомів і 

способів, за допомогою яких здійснюється дія на стійкий розвиток та вимір наслідків такої дії.  

Інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств повинне комплексно і 

системно охоплювати усі види діяльності: виробничу, комерційну, маркетингову і економічну. Ефективність 

та результативність кожної з них впливає зрештою на загальні стратегічні результати діяльності 

підприємства в цілому. До основних методів управління стійким розвитком відносяться: 

1) метод угрупування інформації для систематизації даних про інноваційну активність 

досліджуваного підприємства;  

2) метод порівняння фактичних показників інноваційної активності підприємства з показниками 

минулих років, з плановими значеннями, з середньоспеціальним значеннями. Проведення вертикального і 
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горизонтального аналізу показників діяльності підприємства;  

3) методи детермінованого факторного аналізу для оцінки впливу чинників внутрішнього і 

зовнішнього характеру на відхилення показників стійкого розвитку від заданого рівня;  

4) метод відносних величин. Використання цього методу має на увазі розрахунок і оцінку відносних 

показників діяльності промислового підприємства.  

Принципи інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств

Цілісність 

Неперервність у часі та просторі

Науковість

Результативність управлінських дій

Еластичність

Наукова обґрунтованість основних параметрів

Системність

Комплексність

Делегування повноважень

Зворотнього зв’язку

Економічності

Ефективності

Мотивації
 

Рис. 3. Принципи організації інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств 

 

Третій складовій інструментарію управління стійким розвитком є функції управління. Функції 

управління стійким розвитком підприємств включають:  

1) планування зміни рівня ділової активності підприємства, включаючи розробку моделі оцінки 

інноваційної активності;  

2) організація реалізації на практиці розробленої моделі оцінки стійкого розвитку підприємства;  

3) облік і контроль результатів практичних розрахунків за створеними критеріями оцінки стійкого 

розвитку;  

4) аналіз і регулювання відхилень планових і фактичних значень показників стійкого розвитку 

підприємства.  

Інструментарій управління стійким розвитком потрібний для підвищення ефективності та 

результативності діяльності підприємства. Цей інструментарій потрібний персоналу, що управляє, для 

розробки стратегічних і тактичних планів діяльності. За допомогою інструментарію управління стійким 

розвитком відкривається можливість розробити такий механізм формування інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку підприємств, який дозволить виявити усі сильні та слабкі сторони в діяльності 

підприємства, і на цій основі добитися максимальних результатів. Управління стійким розвитком - це 

безперервний процес, який повинен здійснюватися на підприємстві упродовж усього періоду його 

існування. Управління повинно поєднувати в собі взаємодію усіх елементів інструментарію на 

оперативному, тактичному і стратегічному рівнях. Стратегічний рівень припускає розробку і 

структуризацію цілей функціонування підприємства, вибір методів управління, вироблення системи 
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показників для оцінки, а так само координацію зусиль на усіх рівнях управління, спрямованих на 

підвищення ефективності управління стійким розвитком підприємства в цілому. Тактичний рівень 

припускає проведення ретроспективної оцінки управління стійким розвитком, проведення факторного 

аналізу істотних показників і оцінку впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на систему управління. На 

цьому рівні відповідно до отриманих результатів проводиться розробка планів і програм на майбутній 

період. На тактичному рівні відбувається формування річних планів і бюджетів. Робиться календарне 

планування заходів, спрямованих на підвищення результативності діяльності підприємства. Оперативний 

рівень поєднує в собі оцінки: забезпеченості ресурсами, виконання плану, ефективності використання 

ресурсів, інноваційне забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств. На цьому етапі 

робиться щоденний моніторинг виконання планів, дотримання нормативів; робиться аналіз відхилень і 

вносяться коригування у виробничу програму. Оперативний рівень покликаний забезпечувати безперервний 

процес управління стійким розвитком підприємства. 

Механізм формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств 

представлено на рис. 4. 
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Рис. 4. Механізм формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств 

 

Отже, пошук та упровадження управлінських заходів щодо покращення політики управління 

інноваційним забезпеченням стійкого розвитку машинобудівних підприємств дасть можливість 

суб'єктам господарювання в умовах нової економіки якісніше здійснювати фінансове управління 

стосовно забезпечення стабільного і поступального розвитку підприємства, оперативно реагувати на 

зміни його ринкового середовища, спостерігати за показниками, що впливають на ліквідність і фінансову 

рівновагу, визначати заходи щодо забезпечення підвищення ефективності фінансово -господарської 

діяльності підприємств. Інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств як 

економічна категорія піддається управлінню, здійснення якого повинне відбуватися як в оперативному, 

тактичному і стратегічному аспектах. В управлінні стійким розвитком велику роль грає розроблений 

інструментарій, до складу якого включено структурне представлення об'єкту управління, принципи, 

методи і функції управління, часовий аспект управління.  

Висновок. Для успішного управління механізмом формування інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку підприємства необхідно завчасно передбачати пріоритети його загального розвитку, 

відслідковувати грошові потоки, раціонально управляти дебіторською і кредиторською заборгованістю 

підприємства. Підприємства повинні суворо слідкувати за строками погашення дебіторської 

заборгованості, не допускати її прострочення застосовуючи до порушників фінансові санкції; визначити 

для себе найоптимальнішу політику кредитування покупців та залучення товарних кредитів, розробляти 

власну і на її основі вибудовувати методику й процедуру діяльності, формувати на перспективу політику 

фінансування активів підприємств. Крім радикальних напрямів підвищення рівня ліквідності і ділової 

активності підприємств потрібно проводити пошук внутрішніх резервів по збільшенню прибутковості 

діяльності і досягненню беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання виробничої 
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потужності підприємств, підвищення якості і конкурентоздатності товарів, зниження їх собівартості, 

раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних 

витрат і втрат. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Сучасна економіка характеризується високим рівнем динамічності та нестабільності, існуючі теорії не завжди 

можуть вирішувати виникаючі питання та розв’язувати існуючі завдання тому для їх вирішення необхідно розробляти 
креативні нестандартні рішення і підходи. Успішне функціонування і розвиток сучасних промислових підприємств багато в 
чому визначається можливостями їх адаптації до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, а ефективне управління 
підприємством можливо тільки при цілеспрямованої і своєчасної адаптації підприємства до мінливих ринкових умов. 

Техніко-технологічне відставання промислових підприємств, недостатнє врахування змін впливу внутрішнього та 
зовнішнього середовища, низький рівень інвестицій в модернізацію виробництва, зниження потенціалу кваліфікованих 
кадрів є об'єктивними причинами низького рівня їх конкурентоспроможності. Це змушує досліджувати дану проблематику 
для оцінки адаптації потенціалу промислових підприємств і виявлення перспективних можливостей, з метою повного і 
комплексного їх використання. 

Для відповідності новим викликам глобальної економіки моделі управління соціально-економічними системами 
повинні володіти високою швидкістю впровадження новітніх досягнень науки, техніки, технології в діяльність компаній; 
здатністю до автоматичної абсорбції інновацій, розпізнаванню прихованих трендів і проблем майбутнього; здатністю до 
прискореного вилучення застарілих елементів всіх підсистем компанії; широким спектром навичок і гнучких моделей 
комерціалізації згенерованих на промисловому підприємстві інновацій.  

Сучасні тенденції зміни економіки зумовлюють в необхідність вертикальної інтеграції як умови забезпечення 
економічного розвитку промислових підприємств. Консолідація капіталу, налагодження зв'язків і узгоджена взаємодія 
виступають умовами забезпечення нарощування адаптаційного потенціалу промислових підприємств. Система взаємодій 
дозволяє раціонально використовувати ресурси, що створює додаткову синергію. Однак інтеграційні процеси викликають 
проблеми, що вимагають продукування ефективної системи управління на основі проведеного комплексного аналізу 
діяльності промислового підприємства з використанням сукупності методів та моделей.. 

Ключові слова: промислові підприємства, методи, моделі, адаптивний потенціал, ефективність управління. 
 

YUKHMAN Ya. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ASSESSMENT OF THE ADAPTIVE 

POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 
The modern economy is characterized by a high level of dynamism and instability, existing theories cannot always solve 

emerging issues and solve existing problems, therefore, to solve them, it is necessary to develop creative non-standard solutions 
and approaches. The successful functioning and development of modern industrial enterprises is largely determined by the 
possibilities of their adaptation to the ongoing changes in the external environment, and effective enterprise management is 
possible only with targeted and timely adaptation of the enterprise to changing market conditions. 

The technical and technological backwardness of industrial enterprises, insufficient consideration of changes in the 
influence of the internal and external environment, a low level of investment in modernization of production, a decrease in the 
potential of qualified personnel are objective reasons for their low level of competitiveness. This forces us to investigate this issue in 
order to assess the adaptation of the potential of industrial enterprises and identify promising opportunities in order to fully and 
comprehensively use them. 

To meet the new challenges of the global economy, the management models of socio-economic systems must have a 
high speed of introducing the latest achievements of science, technology, technology into the activities of companies; the ability to 
automatically absorb innovations, recognize hidden trends and problems of the future; the ability to accelerate the removal of 
obsolete elements of all subsystems of the company; a wide range of skills and flexible models of commercialization of innovations 
generated in an industrial enterprise. 

Modern trends in economic change necessitate vertical integration as a condition for ensuring the economic development 
of industrial enterprises. Capital consolidation, networking and coordinated interaction are the conditions for building up the 
adaptive capacity of industrial enterprises. The system of interactions allows the rational use of resources, creates additional 
synergy. However, integration processes cause problems that require the development of an effective management system based 
on a comprehensive analysis of the activities of an industrial enterprise using a set of methods and models. 

Key words: industrial enterprises, methods, models, adaptive potential, management efficiency. 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасна економіка характеризується високим рівнем 

динамічності та нестабільності, існуючі теорії не завжди можуть вирішувати виникаючі питання та 

розв’язувати існуючі завдання тому для їх вирішення необхідно розробляти креативні нестандартні рішення 

і підходи. Успішне функціонування і розвиток сучасних промислових підприємств багато в чому 

визначається можливостями їх адаптації до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, а ефективне 

управління підприємством можливо тільки при цілеспрямованої і своєчасної адаптації підприємства до 

мінливих ринкових умов. 

Промислове підприємство представляє собою складну виробничо-технологічну систему, яка 

характеризується єдністю і комплексним взаємозв'язком засобів виробництва, має план, стратегії розвитку, 
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які спрямовані на ефективне використання потенціальних ресурсів. Але підприємство постійно відчуває 

дефіцит ресурсів та функціонує в режимі загостреної конкуренції. 

Постановка проблеми. Техніко-технологічне відставання промислових підприємств, недостатнє 

врахування змін впливу внутрішнього та зовнішнього середовища, низький рівень інвестицій в 

модернізацію виробництва, зниження потенціалу кваліфікованих кадрів є об'єктивними причинами низького 

рівня їх конкурентоспроможності. Це змушує досліджувати дану проблематику для оцінки адаптації 

потенціалу промислових підприємств і виявлення перспективних можливостей, з метою повного і 

комплексного їх використання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню методичних аспектів оцінки 

адаптаційного потенціалу промислових підприємств присвячено багато робіт вітчизняних та зарубіжних 

науковців, таких як: Верба В. та Гребешкова О. [1], Іванова М. та Маркус О. [2], Коюда В. та Костіна О. [3], 

Міщенко А. [4], Прохорова В. і Ярмолюк В. [5], Тридід О. [6], Фатхутдінов Р. [7], Федулова Л. [8], Чобіток В 

[9] та ін. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Не дивлячись на значні досягнення в 

формуванні методичних аспектів оцінки адаптаційного потенціалу промислових підприємств, які 

ґрунтуються на наукових дослідженнях і накопиченому досвіді, залишається багато невирішених 

теоретичних і прикладних питань. 

Постановка завдання. Метою статті є аналізування методичних аспектів оцінки адаптаційного 

потенціалу промислових підприємств, що надасть змогу сучасним промисловим підприємствам проводити 

аналіз своєї діяльності, виявляти сильні та слабкі сторони,  що буде підґрунтям для підвищення рівня їх 

конкурентоспроможності. 

Викладення основного матеріалу. Сучасні умови господарювання пред'являє нові вимоги до 

організації стратегічного управління системами. Зміна парадигми моделі управління промисловими 

підприємствами повинна враховувати наступні вектори розвитку, а саме: 

- прискорення інформаційного і товарного обміну;  

- зростання кількості та складності системи зв'язків між різними діючими суб'єктами;  

- значного скорочення термінів життєдіяльності промислових підприємств на ринку; 

- динамічної зміни пріоритетів споживачів тощо. 

Для відповідності новим викликам глобальної економіки моделі управління соціально-

економічними системами повинні володіти високою швидкістю впровадження новітніх досягнень науки, 

техніки, технології в діяльність компаній; здатністю до автоматичної абсорбції інновацій, розпізнаванню 

прихованих трендів і проблем майбутнього; здатністю до прискореного вилучення застарілих елементів всіх 

підсистем компанії; широким спектром навичок і гнучких моделей комерціалізації згенерованих на 

промисловому підприємстві інновацій. 

Вітчизняні промислові підприємства мають багато можливостей для підвищення ефективності своєї 

діяльності. Нераціональне використання потенціальних ресурсів, недосконалість управління методів 

промисловим підприємством призводить до появи втрати можливостей, щодо завоювання нових ринків та 

як результат, до значних втрат. Відповідно, необхідно оцінювати таформувати адаптаційний потенціал 

промислового підприємства, як важливу системну категорію. 

Ефективне управління промисловим підприємством - включає сукупність принципів, методів, 

інструментів і сполучних процесів, що забезпечують стабільність функціонування і цілеспрямований його 

розвиток в мінливому і турбулентному середовищі. Стабільність і розвиток є основними напрямами 

реалізації промисловим підприємством свого сукупного адаптаційного потенціалу. 

Незважаючи на велику кількість методів і моделей, які звичайно використовують у практиці 

управління промисловим підприємством, зміни, які відбуваються у сучасній економіці обмежують 

можливість використання деяких з них. Сукупність комплексу багатоаспектних методів та методик 

вимагають використання кількісних і якісних індикаторів, які відображають в динаміці адаптаційний 

потенціал діяльності промислового підприємства. Ці індикатори є ефективним інструментом управління 

економічними процесами на вітчизняних промислових підприємствах в динамічній ринковому середовищі. 

Для використання сукупності методів та моделей можуть бути сформовані індикатори для аналізу 

адаптивного потенціалу, які бувають чотирьох типів (рис.1). 

Індикатори 

ЧисельніІнтервальні РанговіНомвнальні

 
Рис. 1. Види індикаторів для використання сукупності методів і моделей 
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Всі дані, які підходять під один із цих типів, можуть бути проаналізовані за допомогою формальних 

методів. Будь-який набір даних може бути адекватно представлений комбінацією перерахованих типів. 

Сутність методів оцінки адаптивного потенціалу промислових підприємств наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Сутність методів та моделі оцінки адаптивного потенціалу промислових підприємств 
Назва методу або 

моделі 
Сутність Переваги Недоліки 

Методи теорії ігор Математичний апарат, що розглядає 

конфліктні ситуації, а також ситуації 
спільних дій 

Дозволяє приймати рішення за 

умов невизначеності та ризику 

Вимагає необхідність 

володіння методами та 
технологіями, за 

допомогою яких можна 

звести реальну задачу до 
теоретичної 

Матричні методи Метод якісного аналізу 

позиціонування підприємства в 
конкурентному середовищі  

Дозволяє визначити 

конкурентну позицію 
підприємства на ринку 

відносно інших учасників  

Необхідність значних 

об’ємів вхідної інформації 

Методи сітьового 

аналізу 

Сукупність розрахункових методів, 

організаційних і контрольних заходів 
щодо планування й управління 

комплексом робіт за допомогою 

сітьового графіка (сітьової моделі) 

Дозволяє обґрунтовано й 

оперативно виявляти резерви 

Чисельність її складових, 

різнорідність її елементів 

Коефіцієнтні методи Визначення відносних характеристик 

комплексного характеру на основі 

сформованого набору показників 

Оцінка 

конкурентоспроможності на 

конкретному ринку на основі 
детального вивчення 

виробничих, збутових, 

фінансових можливостей 
підприємства, організації  

управління 

Обмежене коло, переважно 

абсолютних показників, 

відсутність належної 
систематизації  

запропонованих показників 

Методи економіко-
математичного 

моделювання 

Знаходження кількісних виразів 
зв’язків економічних показників і 

інвестиціно-інноваційних факторів їх 

визначення 

Дозволяє урахувати вплив 
зовнішніх та внутрішніх 

чинників при прогнозуванні 

Значні часові затрати, 
значні обсяги вихідної 

інформації для 

максимально  точного 
моделювання 

Методи експертних 

оцінок 

Надання обґрунтованої експертної 

оцінки  

Висока ступінь адаптивності а 

гнучкості результатів 

Суб’єктивізм експертної 

оцінки, зниження 

достовірності результатів 

Метод сценаріїв це сукупність прийомів витонченого 

викладу процедур підготовки і 

реалізації будь-яких рішень, у тому 
числі й господарських 

Відхилення результативного 

показника розраховується з 

урахуванням взаємовпливу 
діючих факторів. Сприяє 

отриманню достатньо наочної 

картини для різноманітних 
варіантів реалізації проектів. 

Надає інформацію про 

чутливість і можливі 
відхилення Може бути легко 

реалізований у 

середовищі Excel 

Існує певна складність 

побудови реалістичних 

сценаріїв «найгіршого» та 
«найкращого» поєднання 

подій; розрахунку значень 

ймовірностей здійснення 
даних сценаріїв. Прояв 

наслідків обмеженої кіль-

кості ймовірних комбінацій 
змінних 

Імітаційне моделювання метод дослідження, при якому 

вивчається система замінюється 

моделлю, з достатньою точністю 

описує реальну систему, з якої 

проводяться експерименти з метою 

отримання інформації про цю систему 

Допомагає врахувати макси-

мально можливу кількість 

факторів. Особливо 

ефективним є в тих випадках, 

коли досліджувані 

взаємозв’язки складні, носять 
стохастичний характер і не 

можуть бути змодельовані в 

умовах об’єктивного 
експерименту. Можливість 

здобуття інтервальних, а не 

точкових характеристик 
результативних показників. 

Сприяє значному підвищенню 

якості прогнозування та 
прийнятих інвестиційних 

рішень в цілому 

Труднощі сприйняття 

імітаційних моделей через 

їх математичну складність і 

громіздкість. Застосування 

методу вимагає 

використання спеціальних 
математичних пакетів. 

Трудомісткість і дорожнеча 

створення моделей. Висока 
залежність точності 

результату від відповідності 

створеної моделі об’єкту. 
Неточність результатів під 

час використання 

спрощених допущень у 
моделі 

 

Недостатньо розроблені деякі аспекти методичного та інформаційного забезпечення управління 

процесами адаптації підприємства до динамічного і турбулентного середовища. В даний час домінує 

побудова замкнутих систем управління виробничо-економічними системами, що не дозволяє керівництву 

попереджати непередбачені зміни зовнішнього і внутрішнього середовища промислового підприємства, 
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тобто швидкість реакції системи управління недостатня для ефективної діяльності в ринково-орієнтованої 

економіки. 

Висновок. Отже, сучасні тенденції зміни економіки зумовлюють в необхідність вертикальної 

інтеграції як умови забезпечення економічного розвитку промислових підприємств. Консолідація капіталу, 

налагодження зв'язків і узгоджена взаємодія виступають умовами забезпечення нарощування адаптаційного 

потенціалу промислових підприємств. Система взаємодій дозволяє раціонально використовувати ресурси, 

що створює додаткову синергію. Однак інтеграційні процеси викликають проблеми, що вимагають 

продукування ефективної системи управління на основі проведеного комплексного аналізу діяльності 

промислового підприємства з використанням сукупності методів та моделей. 
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«ІДЕАЛЬНА МОДЕЛЬ» НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПІДРОЗДІЛУ В 

СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО 
 
Серед головних складових діяльності підприємств, установ та організацій, які забезпечують їх 

конкурентоспроможність у сучасних умовах виділяють три: автоматизація, персонал і менеджмент. Отже, виникає питання 
перевірки якісних і кількісних характеристик кадрового забезпечення на відповідність ліцензійним вимогам провадження 
освітньої діяльності структурними підрозділами ЗВО і прийняття рішення щодо оцінювання і порівняння наявного освітнього 
потенціалу. Ефективність такої перевірки наразі неможлива без застосування новітніх інформаційних систем і технологій, що 
вимагає розробки відповідних підходів, моделей і механізмів 

Стаття присвячена дослідженню та розробці підходів до формування ідеальної моделі навчально-педагогічного 
підрозділу ЗВО з метою забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти. 

Ключові слова: якість діяльності ЗВО, методика оцінювання, рейтинг навчально-педагогічних підрозділів. 
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"IDEAL MODEL" OF THE EDUCATIONAL AND PEDAGOGICAL DEPARTMENT 

IN THE SYSTEM OF EVALUATION OF EMPLOYEES TO ENSURE THE QUALITY 

OF ACTIVITIES 
 
The effective implementation of personnel policy of enterprises depends on the existing management system of available 

labor resources, to assess the state of which is used primarily a set of quantitative indicators that meet the fundamental goals. 
Among the main components of enterprises, institutions and organizations that ensure their competitiveness in modern 

conditions are three: automation, personnel and management.  Thus, there is a question of checking the qualitative and 
quantitative characteristics of staffing for compliance with the licensing requirements of educational activities by structural units of 
the universities and deciding on the assessment and comparison of existing educational potential. The effectiveness of such 
verification is currently impossible without the use of the latest information systems and technologies, which requires the 
development of appropriate approaches, models and mechanisms. 

The article is devoted to the research and development of approaches to the formation of an ideal model of the 
educational and pedagogical subdivision of the universities in order to ensure the training of applicants for higher education. 

In the course of the research the concept of "ideal models" of educational and pedagogical subdivision is defined, the 
approach to formation of "ideal models" of educational and pedagogical subdivision in system of estimation of workers for 
maintenance of quality of activity of ZVO, the improved methodical approach training of applicants for higher education, which, in 
contrast to similar models, studies the quantitative, qualitative composition of research and teaching staff of the unit, as well as 
indicators of their general and individual achievements. 

Key words: quality of free economic activity activity, assessment methods, rating of educational and pedagogical 
subdivisions. 

 

Ефективна реалізація кадрової політики підприємств залежить від сформованої системи управління 

наявними трудовими ресурсами, задля оцінки стану якої застосовується перш за все сукупність кількісних 

показників, що відповідають поставленим фундаментальним цілям [1].  На формування цілей впливають 

зовнішні і внутрішні фактори. 

Заклади вищої освіти не є виключенням, від професорсько-викладацького складу (ПВС) якого  

вимагається відповідати ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності, серед яких, передусім, такі 

кількісні і якісні характеристики: 

- наявність відповідного стажу науково-педагогічної роботи; 

- наявність наукового ступеню та/або вченого звання; 

- відсоткове(кількісне) співвідношення до  загальної чисельності здобувачів відповідного ступеня 

вищої освіти; 

- наявність постійних трудових відносин, оформлених до вимог чинного законодавства та інші. 

Кожен заклад вищої освіти визначає і затверджує статутом і положеннями організаційну 

структуру – статус і функції його структурних підрозділів, основними серед яких є факультети, кафедри, 

бібліотека. Базовим структурним підрозділом, що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність 

за певною спеціальністю є кафедра. Об’єднання кафедр та/або лабораторій в єдиний структурний підрозділ 

називають факультетом [2]. 

Метою дослідження є удосконалення методичного підходу щодо оцінювання якості діяльності 

базового структурного підрозділу ЗВО, що забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти, який 

стимулювання діяльності на покращення освіти в університеті. 

https://translate.academic.ru/Vinnytsya/ru/en/
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Основним завданням дослідження є розробка підходів до формування «ідеальної моделі» 

навчально-педагогічного підрозділу в системі оцінювання працівників для забезпечення якості діяльності 

ЗВО. 

Постановка проблеми.  Серед головних складових діяльності підприємств, установ та організацій, 

які забезпечують їх конкурентоспроможність у сучасних умовах виділяють три: автоматизація, персонал і 

менеджмент. Отже, виникає питання перевірки якісних і кількісних характеристик кадрового забезпечення 

на відповідність ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності структурними підрозділами ЗВО і 

прийняття рішення щодо оцінювання і порівняння наявного освітнього потенціалу. Ефективність такої 

перевірки наразі неможлива без застосування новітніх інформаційних систем і технологій, що вимагає 

розробки відповідних підходів, моделей і механізмів [3].  

Виклад основного матеріалу. Для розв’язання поставленого питання пропонується застосувати 

модифікований оптимізаційний метод прийняття рішення – метод варіювання зваженої суми критеріїв 

(метод лінійної згортки) [4]. 

Отже, нехай 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛} – множина допустимих альтернатив, яка відповідає n структурним 

підрозділам ЗВО, що оцінюються за m критеріями. Кожен з критеріїв визначається наявністю якісної або 

кількісної характеристики кадрового складу кожного структурного підрозділу. 

Кожній альтернативі 𝑎i ϵ A поставимо у відповідність m числових показників 𝑥𝑖1 = 𝑋1(𝑎𝑖), …, 𝑥𝑖𝑚 = 

𝑋𝑚(𝑎𝑖), де 𝑋𝑗(𝑎𝑖) – функція або механізм перетворення у числовий показник 𝑥𝑖𝑗 значення оцінки 𝑎𝑖 
альтернативи за j-м критерієм у межах вибраної числової шкали. 

Набір m чисел  відповідає критеріям оцінювання альтернатив і визначає за кожним 

критерієм переваги ЗВО щодо наявної характеристики структурного підрозділу (далі ваговий коефіцієнт 

важливості критеріїв ). Такий коефіцієнт може застосовуватись для визначення пріоритетів і в якості 

елементу впливу (регулятора) на напрями подальшого стратегічного розвитку науково-педагогічного 

персоналу.  

Тоді прийняття рішення щодо оцінювання і порівняння наявного освітнього потенціалу ЗВО 

полягає у впорядкуванні наявних альтернатив аi  А за спаданням значення функції цінності vi, 

представлену таким виразом: 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 де i=1..n, 0 < wj.  

Водночас виконання основної властивості функції цінності залежить від підходів в отриманні 

аналітичних (скалярних) значень за кожним критерієм, тобто у способах визначення значень 𝑋𝑗 (𝑎𝑖 ).  
Для вирішення цієї проблеми і забезпечення  ефективності оцінювання альтернатив, пропонується 

визначені критерії розподілити на k груп, що забезпечать порівнянність їх значень за заздалегідь обраною 

шкалою . Тоді P – це порогове значення функції цінності, а формула її розрахунку для 

підрозділу d матиме такий вигляд: 

 

 

(3) 

 де .  

Вибір конкретних значень  здійснюється експертною групою, виходячи з міркувань важливості i-ї 

групи критеріїв.  

У таблиці 1 наведено приклад розрахунку рейтингу кафедр у Донецькому національному 

університеті імені Василя Стуса за 2018 календарний рік. 

У таблиці 1 також показано такі проблемні місця діяльності кафедр університету: 

1. Низька чисельність основного кадрового складу ПВС кафедр з номерами: 3, 9, 10, 12, 13. Що 

ставить під сумнів можливість акредитацій спеціальностей відповідної випускової кафедри.  

2. Щодо роботи з аспірантами і докторантами кафедри №3. Від’ємний показник свідчить про 

переважаючу кількість відрахувань над випуском аспірантів і докторантів, що ставить під сумнів 

доцільність подальшого існування аспірантури/докторантури. 

3. Недостатня робота зі студентами працівників ПВС кафедр з номерами: 6, 8, 9, 11, 12, 13. 

4. Низькі показники індивідуальної роботи ПВС кафедр з номерами: 7, 11, 12, 13. 

Як слідує з таблиці 1, в деяких випадках низькі результати роботи зі студентами обґрунтовуються 
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недостатньою чисельністю основного кадрового складу (кафедри з номерами 9, 12, 13), в інших – 

недостатньо увагою до виконання роботи зі студентами (кафедри з номерами 6, 8, 11). Обидва випадки 

вимагають прийняття адміністрацією управлінських рішень, якими можуть стати зміни у керівництві кафедр 

або зміни в організаційній структурі університету.   

Таблиця 1 
Приклад розрахунку рейтингу кафедр 

Кафедра Рейтинг 
(Ш) 

усього 

ПВС 

(С) 

усього 

ПВС (Ш) 
ПВС (Ш, 

зрост.) 

ПВС склад 

(С) 

ПВС (С, 

зрост.) 
РЗ  студенти РЗ  асп.докт. Рейтинг ІР 

Кафедра 

№1 
241,10 10 2 66 4 1,00 0,00 60,00 30,00 80,10 

Кафедра 

№2 
223,20 10 2 67 13 0,00 0,00 60,00 0,36 82,84 

Кафедра 
№3 

183,29 6 1 41 2 1,00 0,67 60,00 -12,73 91,35 

Кафедра 
№4 

170,50 11 4 40 6 7,00 1,00 60,00 0,00 56,50 

Кафедра 

№5 
157,97 9 0 51 0 0,00 0,00 60,00 0,00 46,97 

Кафедра 

№6 
144,66 9 3 55 7 6,67 0,67 8,00 12,50 54,83 

Кафедра 
№7 

141,00 11 4 43 4 5,67 0,67 54,84 5,00 27,83 

Кафедра 
№8 

132,38 10 0 57 1 0,00 0,00 13,56 10,00 50,83 

Кафедра 

№9 
116,92 6 1 39 5 1,67 0,33 7,00 6,79 57,14 

Кафедра 

№10 
110,97 6 3 34 0 3,33 0,33 24,83 15,00 33,47 

Кафедра 

№11 
81,76 8 3 53 1 2,00 0,00 2,50 0,36 22,90 

Кафедра 
№12 

79,31 5 2 34 3 4,00 0,33 15,00 0,00 22,98 

Кафедра 
№13 

78,63 5 1 33 6 3,67 0,33 6,00 0,00 29,63 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Подані у таблиці дані показують, що для оцінювання якості діяльності кафедри критерії оцінювання 

розподіллено на такі групи і підгрупи (рис.1). 

 
Рис. 1. Схема розподілення критеріїв оцінювання на групи та підгрупи 
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Як було показано раніше, кожна з груп критеріїв може мати свою функцію цінності і шкалу 

оцінювання. В даному випадку функції цінності обрано різні, а шкалу оцінювання однаковою – від 

. Тому порогове значення функції цінності P=300. 

Розглянемо побудову функції цінності для оцінювання кадрового складу навчально-педагогічного 

підрозділу. Для цього введемо поняття «ідеальної моделі» навчально-педагогічного підрозділу. 

«Ідеальна модель» навчально-педагогічного підрозділу (ІМНПП) – це формальні вимоги до 

кадрового забезпечення підрозділу, яких достатньо для досягнення цим підрозділом поставлених цілей.  

Припустимо, що поточною ціллю умовної випускової кафедри є успішне акредитування відповідної 

спеціальності за кількова освітніми рівнями. Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

(далі – Національне агентство) встановлено вимоги до кадрового, технічного і організаційного забезпечення 

такої спеціальності [5]. 

Вимоги Національного агентства до кадрового забезпечення стають індикаторами діяльності 

науково-педагогічних підрозділів університету і критеріями ІМНПП (таблиці 2, 3). Зауважимо, що перелік 

критеріїв ІМНПП не обмежується критеріями, наведеними у таблицях 2 і 3, і за потреби може бути 

розширений. 

Таблиця 2  

Нарахування балів за відповідність кадрового складу кафедри (розроблено автором) 

Максимальна кількість балів за відповідність кадрового складу кафедри 67 

Якісні характеристики ПВС (ступінь +звання) 
Кількісні 

характеристики ПВС 

Ваговий 

коеф. 

Балів за 

особу 
Усього 

   
  

д.н. + професор 3 3 10 30 

к.н. + доцент 4 2 7 28 

іншій ПВС 3 1 3 9 

Кількісний склад кафедри 10 
  

67 

 

Таблиця 3  

Нарахування балів за наявність показників зростання кадрового складу  (автор брав участь у 

розробці Положення у складі експертної групи [6], перелік критеріїв суттєво розширено порівняно з 

затвердженим у Положенні) 

Найменування показника 
Балів за 

наявність 

Стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки 4*відсоток 

Рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та 

результатів з перелічених у пункті 30 цих Ліцензійних умов 
4*відсоток 

Включає з розрахунку на кожні десять здобувачів освітнього ступеня магістра одного викладача, який має 
кваліфікацію відповідно до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання. 

4 

Включає з розрахунку на кожних два здобувачі освітнього ступеня доктора філософії/ доктора мистецтва одного 

викладача, який має науковий ступінь та/або вчене звання, а також кваліфікацію відповідно до спеціальності, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за відповідною 
спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими у пункті 30 цих Ліцензійних умов 

4 

Кількість науково-педагогічних працівників, які отримали у звітному періоді почесне звання, державну,   відомчу нагороду, грант, 

премію:  

- заслужений діяч або працівник України; 2 

- державна нагорода; 2 

- відомча відзнака МОН України 1 

Кількість науково-педагогічних працівників, які отримали у звітному періоді почесні грамоти МОН України, 

державні іменні премії 
1 

Кількість членів кафедри, що були задіяні у виконанні планових наукових досліджень за кафедральною темою 
(державне фінансування, приватне фінансування, ініціативна тема)  

1 

Кількість науково-педагогічних працівників, які отримали у звітному періоді диплом, що підтверджує знання 

іноземної мови (окрім російської) 
2 

Іноземні викладачі-візитери, залучені кафедрою до викладання:   

-  на короткостроковий період (до 3 місяців); 2 

-  на довгостроковий період (більше 3 місяців). 6 

Максимальна кількість балів за наявність показників зростання кадрового складу 33 
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Сформована ІМНПП вимагає наявності 10 працюючих на кафедрі працівників ПВС з різними 

якісними характеристиками: 3 працівника з науковим ступенем доктора наук і званням професора; 4 

працівника з науковим ступенем кандидата наук і званням доцента; 3 працівника без ступені і звань. 

Доктори і кандидати наук в цієї моделі забезпечують виконання вимог НАЗЯВО, а працівники без звань 

створюють майбутній кафедральний кадровий резерв.  

Визначені шляхом експертних оцінок вагові коефіцієнти відповідають ступеню значущості 𝑥i - го 

критерію, і демонструють можливість часткової компенсацію відсутності кількісних характеристик для 

критеріїв з більшою вагою за рахунок збільшення кількісних характеристик для критеріїв з меншою вагою. 

Кожен науково-педагогічний працівник, що працює на кафедрі, може відповідати або не відповідати певним 

критеріям із загального переліку вимог щодо виконання  ліцензійних умов. Будемо вважати, якщо для 

виконання ліцензійних вимог підходить кілька критеріїв одночасно, то обирається критерій з найбільшим 

ваговим коефіцієнтом. Типовий приклад такої ситуації – серед здобутих  ступенів освіти кандидата і 

доктора наук кращим критерієм є ступінь доктора наук. 

У зв’язку з тим, що вагові коефіцієнти   ІМНПП пов’язані між собою лінійно, розрахунок балів за 

виконання кожного з критеріїв зводиться до розв’язання лінійного рівняння: 

 

 

(4) 

 де   – кількість визначених ІМНПП критеріїв; 

 – число кількісних характеристик ПВС ІМНПП для j-го критерію; 

 – вагові коефіцієнти для j-го критерію; 

 – максимальна сума балів за відповідність кадрового складу кафедри.  

 

Результат розв’язання рівняння за даними таблиці 2 показано у стовбцях «Балів за особу» і 

«Усього» таблиці 2. Для простоти подальших розрахунків, суму балів  стовбця «Балів за особу» округлено 

до цілих значень. 

Зазначимо, що на практиці може спостерігатись часткова відповідність критеріям ІМНПП. 

Наприклад, працівник кафедри отримав ступень доктора/ кандидата наук, але ще не отримав відповідне до 

ступеню звання. Тому фактичне нарахування балів за відповідність кадрового складу кафедри пропонується 

здійснювати за розширеними критеріями, показаними у таблиці 4. 

 

Таблиця 4  

Критерії для фактичного нарахування балів (розроблено автором) 
Наявність якісних показників (ступінь +звання) Балів за особу 

д.н.+ професор + академік 11 

д.н.+ професор 10 

д.н.+ без звання 9 

к.н.+ доцент 7 

к.н.+ без звання 5 

іншій ПВС 3 але не більше 9 балів 

 

У таблиці 5 наведено приклад фактичного розрахунку балів за відповідність  якісного складу 

кафедри ІМНПП. 

Таблиця 5 

 Приклад фактичного розрахунку балів за відповідність  якісного складу кафедри ІМНПП 

Розрахункові бали Балів за особу Фактично працюють 
Кафедра отримує 

(балів) 

д.н.+професор+ академік 11 1 11 

д.н.+професор 10 1 10 

д.н.+без звання 9 0 0 

к.н.+доцент 7 5 35 

к.н.+без звання 5 0 0 

інші ППС 3 4 9 

Разом 11 65 

 

За результатами розрахунку таблиці 5 умовна кафедра отримала 65 балів з 67 можливих.   

Висновки. Отже, в ході дослідження визначено поняття «ідеальної моделі» навчально-

педагогічного підрозділу, запропоновано підхід до формування «ідеальної моделі» навчально-педагогічного 

підрозділу в системі оцінювання працівників для забезпечення якості діяльності ЗВО,  удосконалено 

методичний підхід щодо оцінювання якості діяльності базового структурного підрозділу ЗВО, що 

забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти, який, на відміну від аналогічних моделей, враховує 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 297 

кількісний, якісний склад науково-педагогічних працівників підрозділу, а також показники їх загальних і 

індивідуальних досягнень. 
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ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНЦІЯ: РОЛЬ ТА МІСЦЕ У СИСТЕМІ 

МАРКЕТИНГОВОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Актуальність дослідження полягає у необхідності виявити сучасні тренди розвитку глобальної конкуренції та 

окреслити аспекти її взаємодії із маркетинговим середовищем підприємства. Потреба  дослідити сучасний понятійний апарат 
глобальної конкуренції проявляється у створенні теоретичного підґрунтя для збільшення цінності для споживачів глобальних 
товарів та послуг через зменшення їхніх витрат часу, оптимізації маршруту, отримання корисної інформації та додаткових 
послуг. Стаття присвячена дослідженню теоретичних експлікацій ролі та місця глобальної конкуренції у маркетинговому 
середовищі господарюючих суб’єктів. Розкрито суть глобальної конкуренції. Досліджено класифікацію видів конкуренції та 
окреслено місце глобальної конкуренції. Розглянуті основні характеристики конкурентних середовищ на глобальному ринку 
в розрізі ключових класифікаційних ознак.   

Ключові слова: глобальна конкуренція, маркетинг,  маркетингове середовище, конкурентна перевага. 
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Ternopil National Economic University 

 

GLOBAL COMPETITION: THE ROLE AND PLACE IN THE MARKETING 

COMPETITIVE ENVIRONMENT 
 

The internationalization of the economy in the second half of the last century led to the strengthening of the international 
direction in the activities of competing enterprises in world markets. The topical issue was the choice and formation of a strategy of 
global competitive behavior that would ensure long-term victory not only at the national level but also in global markets. 

Despite the significant contribution of scientists and practitioners, the degree of development of these scientific 
discourses varies. Thus, the essence and classification of strategies of international competitiveness of enterprises are given the 
most attention, but the essence of the strategy of global market competition of enterprises, the peculiarities of the formation of 
global competitive strategies of industries and national economies, their classification is insufficiently studied. 

The purpose of the article is to study the nature, types and main characteristics of competitive behavior in the global 
market. This necessitated to outline the role and place of global competition in the marketing environment of enterprises. 

The need to explore the modern conceptual apparatus of global competition is manifested in the creation of a theoretical 
basis to increase the value for consumers of global goods and services by reducing their time, optimizing the route, obtaining useful 
information and additional services. The article is devoted to the study of theoretical explanations of the role and place of global 
competition in the marketing environment of economic entities. The essence of global competition is revealed. Classifications of 
types of competition are studied and the place of global competition is outlined.  

The author concluded that the main characteristics of competitive environments in the global market in terms of key 
classification features are very specific. 

Keywords: global competition, marketing, marketing environment, competitive advantage. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Інтернаціоналізація економіки у другій половині минулого століття зумовила 

посилення міжнародного напрямку у діяльності конкуруючих підприємств на світових ринках. Актуальним 

питанням стали вибір та формування стратегії глобальної конкурентної поведінки, що забезпечували б 

довготривалу перемогу не лише на національному рівні, але і на глобальних ринках.  

Аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 

на які  спирається автор. Значний вклад у дослідження питань класифікації та формування стратегій 

глобальної конкуренції внесли такі зарубіжні вчені, як М.Портер, Н.Ячеістова, А. Кузнєцов, К.Конрад, 

І.Спиридонов, Ч.Гілл, і вітчизняні – О.Кузьмін, Н.Горбаль, І.Піддубний, І.Должанський та інші. В своїх 

працях вони розглядали питання стратегічного управління глобальним бізнесом в сучасних умовах, 

аналізували передумови і умови ефективної роботи фірми на зовнішньому ринку на основі створення і 

розвитку конкурентних переваг, теоретичні і практичні аспекти розробки і реалізації глобальних стратегій 

фірми в умовах глобальної конкуренції, поняття та види стратегій глобальної конкурентоспроможності, 

глобальні стратегії підприємств тощо.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 

стаття. Не зважаючи на вагомий внесок науковців і практиків, ступінь розробленості перелічених наукових 

дискурсів різний. Так, питанням сутності та класифікації стратегій міжнародної конкурентоспроможності 

підприємств приділено найбільше уваги, а от питання сутності стратегії глобальної ринкової конкуренції 

підприємств, особливостей формування глобальних конкурентних стратегій галузей та національних 

економік, їх класифікації досліджені недостатньо. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження сутності, видів 

та основних характеристик конкурентної поведінки на глобальному ринку. Об’єктом дослідження 

виступають конкурентні відносини, що виникають в світовому господарстві. Поставлена мета зумовила 
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необхідність розв’язання таких завдань: виявити види та проаналізувати класифікаційні ознаки конкуренції; 

окреслити роль та місце глобальної конкуренції у маркетинговому середовищі підприємств.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Серед сучасних економічних явищ та процесів 

особливе місце займає глобальна конкуренція. Зростаюча увага до проблем глобальних конкурентних 

відносин зумовлена низкою вагомих зрушень у сучасному середовищі глобального бізнесу. Насамперед, це 

прагнення успішних на національному ринку підприємств привабити нових покупців, знизити витрати та 

покращити конкурентоспроможність, використавши ефект масштабу та ефект досвіду, наявність переваги за 

рахунок ключової компетенції, зниження рівня ризику за рахунок урізноманітнення ринків. 

Методологічною основою визначення суті глобальної конкуренції є визначення ринкової конкуренції. Суть 

ринкової конкуренції (від лат. concurrentia — змагання) як поняття полягає у суперництві ринкових 

суб’єктів за реалізацію власних інтересів, досягнення власних цілей. Закон України «Про захист економічної 

конкуренції» визначає конкуренцію як змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки 

власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти 

господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт 

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку [1]. В літературі з економічної теорії 

налічується багато визначень конкуренції, кожне з яких відображає її функції, зміст, принципи. Теорія 

конкуренції була узагальнена Адамом Смітом у праці «Дослідження про природу й причину багатства 

народів». Вагомий внесок у розвиток теорії конкуренції зробили Д. Рікардо, Д. Міль, Дж. Робінсон, 

Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, П. Хайне, Ф. Хаєк, Ф. Найт, К. Макконелл, С. Брю, М. Портер, Г. Азоєв, 

Ю. Коробов, Л. Раменський, Д. Юданов та інші. В таблиці 1 наведені деякі з найбільш влучних визначень.  

Конкуренція в різний період становлення економічної думки розумілась вченими по-різному, з 

розвитком економічних відносин конкуренція набувала нових особливостей. Так, серед численних 

трактувань конкуренції чітко окреслюються три основні підходи: поведінковий, структурний та 

функціональний [2, с.18; 3, с.21-24; 4, с.30-31]. Поведінковий підхід до конкуренції пов’язують із працями 

А.Сміта, котрий вперше довів, що конкуренція, вирівнюючи норму прибутку, спричинює оптимальний 

розподіл праці та капіталу [3, с.22]. А.Сміт вважав, що конкуренція повинна зрівноважувати приватні 

інтереси та економічну ефективність, і розглядав її як «невидиму руку» ринку – автоматичним рівноважним 

механізмом ринку. Він розглядав конкуренцію як чесне, без змов суперництво, що здійснюється між 

продавцями чи покупцями за більш вигідні умови продажу товару. Вчений сформулював п’ять умов 

конкуренції [5, с.17]: конкуренти повинні діяти незалежно, а не в змові; кількість конкурентів має бути 

достатньою, аби виключити надприбутки; економічні агенти повинні мати в своєму розпорядженні 

необхідну інформацію про ринкову кон'юнктуру; наявність свободи для використання наявної інформації в 

особистих інтересах; наявність достатнього часу для того, щоб напрям і обсяг потоку ресурсів відповідав 

інтересам власників. При цьому основним методом конкурентної боротьби А.Сміт розглядав зміну цін, що 

можливе лише на ринку з «атомістичною» структурою.   

Відповідно до структурного трактування конкуренції основна увага приділяється не суперництву, а 

структурі ринку, що забезпечує можливість чи неможливість впливу на загальний рівень цін на такому 

ринку, визначаючи ступінь свободи продавця і покупця, можливості їх виходу з ринку. У випадку, коли 

вплинути на загальні умови ринку практично неможливо, то мова йде про досконалу конкуренцію. Якщо ж 

економічні суб’єкти можуть якимось чином впливати на загальні умови ринку, то це свідчить про наявність 

однієї із форм недосконалої конкуренції [2, с.18]. 

Функціональний підхід описує роль конкуренції в економіці. Його прихильник Й. Шумпетер, 

зокрема, конкуренцію визначав як боротьбу старого з новим. Вчений вважав, що нововведення скептично 

сприймаються ринком, проте якщо новатору вдасться їх здійснити, то саме механізм конкуренції витісняє з 

ринку підприємства, що використовують застарілі технології. На противагу Й. Шумпетеру інший вчений Ф. 

Хаєк в рамках функціонального підходу конкуренцію розглядав як «процедуру відкриття», завдяки якій 

приховане стає явним. Тобто, коли перед підприємством виникають альтернативні варіанти поведінки на 

ринку, то лише в ході конкуренції виявиться, який з них був вірний, а який – хибний [3, с.24]. На сьогодні 

проблемами конкуренції найбільш інтенсивно займаються три основні наукові школи: наукова школа США 

і Гарвардська школа бізнесу; школа, представлена науковими центрами Японії; Європейська школа 

дослідження конкуренції. 

Спеціалісти в галузі конкурентних відносин виділяють об’єкт, суб’єкт та предмет конкуренції. 

Суб’єктами конкуренції є підприємства, галузі, регіони та країни. Об’єктом конкуренції є покупець та 

споживач. Предметом конкуренції є товар чи послуга, через які підприємства-суперники намагаються 

завоювати прихильність і кошти споживача. За широкого трактування предмета конкуренції конкуренти 

виготовляють далеко не схожу продукцію, а змагаються за задоволення конкретної потреби. За вузького 

трактування предмету конкуренції конкуренти виготовляють однакову, схожу чи взаємозамінну продукцію. 

Визначення і розуміння перелічених категорій дають змогу виокремити методи впливу конкурентів на товар 

(предмет) та споживача (об’єкт). 

Усі функції конкуренції можна поділити так [6, с.68]: 

- регулююча – конкуренція регулює економічну діяльність суб’єктів ринку через механізм цін; 
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- алокаційна – в ході конкурентних відносин ресурси та вироблені блага розміщуються та 

розподіляється між потребами та суб’єктами за критерієм максимальної віддачі та ефективного 

використання виробничих потужностей; 

- адаптаційна (стимулююча) – конкуренція стимулює виробників до інновацій задля задоволення 

потреб споживачів та щоб втриматись на ринку; 

- контролююча – в ході боротьби конкуренти примушують один одного дотримуватись єдиних 

правил конкурентної поведінки, що забезпечують їх активність, самостійність та рівноправність. 

Конкуренція на ринку створює для економічних суб’єктів – учасників ринкових відносин низку 

переваг, а саме [2, с.21; 7, с.3]:  

1. Конкуренція захищає споживачів від диктату виробників. Споживачі виграють від зниження цін, 

підвищення якості та розширення асортименту в результаті ефективного розподілу ресурсів та оптимальної 

організації виробництва; 

2. Конкуренція сприяє розвитку підприємницької ініціативи, підприємці в умовах чесної боротьби 

знижують витрати і впроваджують новітні досягнення науки, техніки та управлінських рішень; 

3. Конкуренція сприяє найбільш повному та ефективному використанню виробничого потенціалу 

суспільства, регулює основні пропорції виробництва та споживання, сприяє науково-технічному прогресу; 

4. Ефективна конкуренція на внутрішньому ринку створює передумови для виходу фірм на 

глобальні ринки, підвищувати глобальну конкурентоспроможність компаній, що сприяє зростанню 

конкурентних переваг національної економіки загалом. 

Таким чином, глобальна конкуренція є ефективним інструментом розвитку та регулювання 

економічної системи на глобальному рівні. Після ознайомлення із основними категоріями конкуренції варто 

дослідити різноманітність проявів конкуренції в сучасному економічному просторі. Перейдемо до розгляду 

класифікації конкуренції та типів конкурентних середовищ. 

В літературі з теорії конкуренції налічується багато видів конкуренції. Конкуренцію поділяють на 

групи за такими критеріями [8, с. 125-126; 6, с.10; 9; 10]: за масштабами розвитку; за характером розвитку; 

за методами суперництва; за формою; за критерієм результативності; за дотриманням норм законодавства; 

за суб’єктами конкуренції. Розглянемо кожну із наведених класифікацій детальніше.  

За масштабами розвитку конкуренція може бути: 

1. Індивідуальна – один учасник ринку прагне завоювати найкращі умови купівлі-продажу товарів 

чи послуг; 

2. Місцева (локальна) – здійснюється серед економічних суб’єктів будь-якої обмеженої території; 

3. Галузева – боротьба між представниками однієї галузі, що виробляють аналогічні товари чи 

послуги, котрі задовольняють одну і ту ж потребу, але відрізняються за ціною, асортиментом, якістю.  

Конкуренція здійснюється у двох формах – предметна та видова конкуренція. Конкуренція між 

фірмами, що виготовляють ідентичну продукцію, називається предметна, як от конкуренція між 

виробниками пшеничного борошна. Коли ж конкурують підприємства – виробники товарів одного виду 

(призначені для однієї мети), але які різняться за певними суттєвими параметрами, то тоді має місце видова 

конкуренція. Наприклад, конкуренція між виробниками автомобілів одного класу з різними за потужністю 

двигунами; 

4. Міжгалузева – суперництво представників різних галузей з метою максимізації прибутку. При 

цьому міжгалузева конкуренція може існувати у формі конкуренції через перелив капіталу або як 

функціональна конкуренція (конкуренція субститутів); 

5. Національна – змагання вітчизняних покупців та продавців всередині певної країни; 

6. Міжнародна – суперництво підприємств, господарських об’єднань різних країн на світовому ринку; 

7. Глобальна конкуренція - форма міжнародної конкуренції, за якої конкурентна позиція фірми в 

одній країні істотно впливає на її позиції в інших країнах. Така конкуренція здійснюється в світовому 

масштабі, а фірми, що змагаються, інтегрують свою господарську діяльність, здійснювану в різних країнах. 

За характером розвитку існує: 

8. Вільна конкуренція (чиста, досконала) – конкуренція на ринку, на якому діє багато незалежних 

товаровиробників, вхід та вихід з ринку вільний, а окремі підприємства не контролюють ціни. Така 

конкуренція переважала у ХVІ – ХІХ ст. В сучасному світі така форма конкуренції рідкісна, існує хіба-що 

на ринку цінних паперів та серед виробників сільськогосподарської продукції; 

9. Регульована конкуренція – суперництво між господарюючими суб’єктами, що регульоване 

державою через встановлення правил діяльності на ринку з метою недопущення порушень у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій. 

За методами суперництва конкуренцію поділяють на такі види: 

1. Цінова - це суперництво між товаровиробниками шляхом маніпулювання цінами на товари і 

послуги без істотної зміни якості та асортименту. В сучасних умовах її значення зменшилось, більш 

поширеним є наступний вид конкуренції; 

2. Нецінова конкуренція - боротьба між підприємствами шляхом упровадження досягнень науково-

технічного прогресу у виробництво, що сприяє поліпшенню якісних характеристик продукції або її 
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диференціації. Методами боротьби за такої конкуренції є покращення якості товарів та послуг, швидке 

оновлення асортименту продукції, дизайн, надання гарантій і післяпродажних послуг тощо. 

Залежно від дотримання норм законодавства виділяють: 

1. Добросовісну конкуренцію – дії у конкуренції з дотриманням норм законодавства. Зокрема, 

ефективним і правовим способом змусити конкурентів дотримуватись правил добросовісної конкуренції є 

отримання відповідних охоронних документів (свідоцтв, патентів, деклараційних патентів); 

2. Недобросовісну конкуренцію - будь-які дії у конкуренції, що суперечать  торговим  та  іншим  

чесним звичаям у господарській діяльності (неправомірне використання ділової репутації суб'єкта 

господарювання, неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці).  

За критерієм результативності конкуренція є: 

1. Ефективна – конкуренція, показниками якої є численність підприємств на ринку, орієнтованих на 

зниження витрат та підвищення якості; 

2. Неефективна – суперництво на ринку, що не сприяє зростанню добробуту суспільства. 

3. Нормальна – стан конкуренції на ринку, при якому підприємства здійснюють незалежну боротьбу 

за споживача з метою отримання максимального прибутку. 

Залежно від суб’єктів конкуренції виокремлюють: 

1. Конкуренцію між продавцями – боротьба між продавцями з приводу встановлення цін та обсягів 

продажу товарів на ринку за найбільш вигідні умови збуту; 

2. Конкуренцію між покупцями – змагання між покупцями з приводу формування цін і обсягу 

попиту на ринку за доступ до необхідних товарів і найвигідніші умови купівлі; 

3. Конкуренцію між продавцями і покупцями – змагання контрагентів один з одним з метою 

встановлення взаємоприйнятних умов купівлі-продажу. 

Наведена класифікація має на меті не стільки перерахувати усі види економічної конкуренції, 

скільки різнобічно розглянути особливості прояву конкуренції у різних сферах ринкової системи.  

Висновки. Отже, глобальна конкуренція виконує важливу роль, а саме роль рушійної сили 

розвитку суспільства. Цю роль глобальної конкуренції відображає закон конкуренції – один із 

найважливіших загальних економічних законів розвинутого товарного виробництва, якому внутрішньо 

притаманна боротьба окремих товаровиробників за споживача їхньої продукції на глобальному ринку.  

Глобальне конкурентне середовище варто розглядати як сукупність елементів на глобальному ринку, котрі 

взаємопов’язані та постійно взаємодіють, а саме: кількість конкуруючих між собою на глобальному ринку 

товаровиробників, інфраструктура глобального ринку, умови глобальної конкуренції. Подальші 

дослідження будуть присвячені маркетинговому забезпеченню підприємства в умовах глобальної 

конкуренції. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА 

ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН 
 

У статті розглянуто формування комплексу маркетингових комунікацій підприємств за використанням маркетингу 
партнерських відносин. Теоретично обґрунтовано визначення маркетингових комунікацій як складової комплексу 
маркетингу, яка є інструментом комплексного впливу на контактні аудиторії (стейкхолдерів), що відбувається через 
сформовані інформаційні потоки (прямі та непрямі) задля досягнення маркетингових цілей діяльності підприємства. У ході 
дослідження уточнено визначення комплексу маркетингових комунікацій, що дозволяє розглядати його сутність як 
сукупність формальних і неформальних інтегрованих засобів інформаційного впливу на цільових клієнтів, персонал 
підприємства та інших стейкхолдерів, що застосовуються у маркетинговій діяльності підприємства для реалізації 
поставлених цілей. Доведено, що для досягнення довготривалих конкурентних переваг, підприємства мають застосовувати у 
своїй діяльності маркетинг партнерських відносин, який дозволить їм вибудувати ланцюжок відносин не тільки всередині 
підприємства для виробництва цінності потрібної для покупця, але і поза його межами - з партнерами на ринку (партнерство 
з постачальниками, партнерство з посередниками, партнерство з контактними аудиторіями, партнерство зі споживачами, 
внутрішнє партнерство, відносне партнерство). Обґрунтовано, що кожному з рівнів партнерських відносин мають 
відповідати специфічні складові комплексу маркетингових комунікацій. Охарактеризовано класифікацію складових 
комплексу маркетингових комунікацій підприємства, яка базується на ідентифікуванні ознак кожної складової маркетингових 
комунікацій, їх видів та інструментарію, що застосовується в процесі їх реалізації; запропоновану класифікацію покладено в 
основу механізму формування комплексу маркетингових комунікацій підприємства, орієнтованого на застосування 
маркетингу партнерських відносин. Розглянуто комплекс маркетингових комунікацій підприємств, який базується на 
концепції маркетингу партнерських відносин, і дозволяє визначати оптимальний набір комунікативних складових для 
взаємодії з кожним зі стейкхолдерів задля підвищення комунікативної ефективності підприємства.  

Ключові слова: комплекс маркетингу, маркетингові комунікації, партнерські відносини, стейкхолдери. 
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FORMATION OF MARKETING COMMUNICATION COMPLEX ON THE BASIS OF 

PARTNERSHIP MARKETING 
 

The article deals with the formation of a complex of marketing communications of enterprises by the use of partnership 
marketing. It is theoretically grounded to define marketing communications as a component of the marketing complex, which is a 
tool of complex influence on contact audiences (stakeholders), which occurs through the formed information flows (direct and 
indirect) in order to achieve the marketing goals of the enterprise. In the course of the research, the definition of a complex of 
marketing communications was clarified, which allows to consider its essence as a set of formal and informal integrated means of 
informational influence on target clients, company personnel and other stakeholders who are used in the marketing activity of the 
enterprise for realization of the set goals. It has been proven that in order to achieve long-term competitive advantages, businesses 
need to apply partnership marketing, which will allow them to build a chain of relationships not only inside the enterprise to 
produce the value needed for the buyer, but also outside the market - with partners in the market (partnership with suppliers), 
partnerships with intermediaries, partnerships with contact audiences, partnerships with consumers, internal partnerships, relative 
partnerships). It is substantiated that to each of the levels of partnership relations the specific components of the marketing 
communications complex must correspond. The classification of the components of the marketing communications complex of the 
enterprise is characterized, based on the identification of the features of each component of marketing communications, their types 
and the tools used in the process of their realization; the proposed classification is the basis of the mechanism of formation of 
complex marketing communications of the enterprise, focused on the use of partnership marketing. The enterprise marketing 
communications complex is considered, which is based on the concept of partnership marketing, and allows to determine the 
optimal set of communication components for interaction with each stakeholder in order to increase the communicative efficiency of 
the enterprise. 

Keywords: marketing complex, marketing communications, partnerships, stakeholders. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні фахівцям з маркетингу необхідно прикладати значно більше 

зусиль для залучення і утримання інтересу споживачів до будь-якого виду товарів або послуг, тому 

важливим фактором успішного і ефективного функціонування підприємства стають комунікації. 

В процесі реалізації комунікацій на ринку проявляється соціальна функція підприємства, яка 

характеризує внутрішні зв’язки між членами колективу і зовнішні зв’язки між підприємством і 

потенційними або реальними споживачами, конкурентами, партнерами та іншими контактними групами. 

Для ефективного управління цими зв’язками і для їх упорядкування підприємство має враховувати потреби 

та інтереси суб’єктів системи «Споживач - підприємство - стейкхолдери», причому маємо зазначити, що на 

певному етапі розвитку цих відносин, споживач також може перетворитися на партнера підприємства. Саме 

наявність у зазначеній системі комунікаційного зв’язку дозволяє досягти відчутного синергійного ефекту. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізуючи існуючі підходи до визначення і 

трактування змісту маркетингу партнерських відносин встановлено, що він базується на основних 
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принципах теорії партнерства, вихідні положення якої викладені в наукових працях П. Кропоткіна, 

П. Сорокіна, Ю. Яковця, В. Нгуєна. Власне напрями, інструменти та механізми реалізації партнерських 

відносин в маркетингу досліджували як закордонні, так і вітчизняні науковці, серед яких: П. Войма, 

К. Гронроос, А. Войчак, Е. Галямова, Я. Гордон, Ф. Котлер, Кузьминчук, І. Мельник, С. Фірсова, Е. Нілі, 

К. Адамс, М. Кеннерлі, М. Окландер, Т. Окландер, А. Павленко, А. Пейн, О. Сагінова, К. Фокс, Решетнікова, 

І. Скоробагатих, М. Стаюра, Н. Чухрай та ін. 

Формування цілей статті. Стаття покликана визначити складові комплексу маркетингових 

комунікацій підприємств, які базуються на концепції маркетингу партнерських відносин, і дозволяють 

визначати оптимальний набір комунікацій для взаємодії з кожним зі стейкхолдерів задля підвищення 

комунікативної ефективності підприємства. 

 Виклад основного матеріалу. Нині між підприємством і його партнерами, і підприємством і 

споживачами відбувається активний обмін, причому не тільки у вигляді трансакційних операцій, але й 

інформацією. За сучасних умов розвитку та входження в епоху тотальної інформатизації, останній вид 

обміну являє собою інформаційну взаємодію, основна ідея якої полягає в тому, що об’єктом управління 

виступають відносини (комунікації) зі споживачами, партнерами та іншими учасниками маркетингового 

процесу. 

З позицій теорії і практики маркетингу і з урахуванням характеристики системи «Підприємство - 

партнер - споживач» можна сформулювати таке визначення процесу інформаційного обміну, який 

відбувається через застосування маркетингових комунікацій, охарактеризувавши його як «інформаційно-

комунікативну взаємодію». В свою чергу під інформаційно-комунікативною взаємодією розуміємо 

активний обмін інформацією між такими видами комунікаторів: підприємством та його партнерами- 

постачальниками, партнерами-посередниками, контактними аудиторіями і підприємством та споживачами. 

Термін «комунікація» у широкому розумінні означає зв’язок, спілкування, яке охоплює всі процеси 

людської діяльності. Комунікації можна розділити на ті, які спрямовані на формування відносин у колективі 

підприємства суб’єктами інформаційного простору (внутрішні комунікації, за які відповідає внутрішній 

маркетинг і маркетинг персоналу), і на маркетингові комунікації, які спрямовані на створення 

взаємовигідних умов функціонування ринкових суб’єктів (підприємств). 

Поняття «маркетингові комунікації» у сучасній маркетинговій та економічній літературі є доволі 

широким. Але дотримуючись обраного вектора досліджень можна стверджувати, що найменш адаптованим 

визначенням «маркетингових комунікацій» є їх тлумачення як односпрямованого інформаційного впливу з 

боку виробника (продавця) на споживача (проміжного або кінцевого) з метою спонукання останнього до 

покупки вироблених товарів (послуг), що практично збігається з поняттям «просування» продукції 

(послуги). 

Дане трактування пояснюється буквальним перекладом слова «pгоmоtіоn» (просування). Маємо 

зазначити, що такої позиції, як правило, дотримуються дослідники, які розглядають «маркетингові 

комунікації» як складову комплексу маркетингу господарюючого суб’єкта, без урахування його змістового 

наповнення, що своєю чергою призводить до неправильного розуміння ролі і природи маркетингових 

комунікацій у реаліях сучасних ринкових відносин [1; 2]. 

З розвитком теорії маркетингових комунікацій відбувалося становлення концепції промислового 

маркетингу. Проте саме відсутність у більшості науковців системності щодо розмежування цих підходів із 

зазначенням їх специфічних особливостей призводить до певної плутанини у визначенні ключових понять, 

які є базовими для визначення змісту і ролі маркетингових комунікацій. 

Сьогодні існують дві концепції управління маркетингом промислового підприємства, в яких чітко 

визначене місце маркетингових комунікацій: 1) Концепція маркетинг-менеджменту (американська школа: 

Ф. Котлер, Д. Джоббер, М. Девіс, А. Войчак, А. Старостіна та ін.). 2) Маркетинг відносин (германо-

альпійська школа: Р. Вейганд, Ф. Вебстермол., Я. Гордон, Е. Гуммессон, Т. Левітт, Л.-Г. Маттссон, І. 

Решетнікова та ін.). 

У межах концепції маркетинг-менеджменту всіх дослідників, які трактують поняття маркетингових 

комунікацій, можна умовно згрупувати за двома напрямами саме стосовно визначення ролі місця 

маркетингових комунікацій в системі маркетингового управління підприємством. Представники першої 

групи ототожнюють маркетингові комунікації з інформуванням, переконанням споживачів від імені фірми 

щодо товарів і послуг, які вона виробляє.  

Представники другої - просуванням називають пряме стимулювання споживачів купувати товар в 

продовж всього маркетингового циклу. Концепція - маркетинг відносин - характеризує довгострокові 

взаємини, що базуються на співробітництві між виробником і споживачем, що, в свою чергу, зумовлює 

отримання довгострокового прибутку із залученням будь-яких ринкових сил. 

Однак, сучасні реалії ведення бізнесу спонукають підприємства, формувати відносини на 

довготривалу перспективу не лише зі споживачами, але й з іншими контрагентами (стейкхолдерами) 

підприємства. 

У межах такого підходу в процесі товарообміну беруть участь виробники, споживачі, фінансово-

кредитні організації, органи державного і недержавного регулювання економіки, організації, що належать 
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до інфраструктури товарного ринку, постачальники, дистрибутори та інші активні учасники ринку, 

рівноцінні партнери. Саме таким бачить трансформацію маркетингу взаємин Я. Гордон, котрий обґрунтував 

концепцію маркетингу партнерських відносин [4]. 

Перед визначенням ролі і впливу маркетингу партнерських відносин на формування сучасного 

комплексу маркетингових комунікацій, необхідно зупинитися на його етимологічних складових, а саме 

визначитися зі змістовим наповненням термінів «партнерські відносини» і «маркетинг партнерських 

відносин». Стосовно першого, то його визначення сягає до перших спроб консолідації виробничих зусиль, а 

не культивації протистояння [6]. Так, П. Кропоткін обґрунтовано доводив, що основою прогресу суспільства 

має виступати кооперація, взаємодопомога та підтримка, а не внутрішньовидова та класова боротьба. Таким 

чином, можна визначити, що партнерство - це форма відносин або спільна діяльність між підприємствами 

[12, с. 194]. В продовження цієї думки сучасний український вчений, Ю. Яковець зазначає, що партнерство 

(замість класової ворожнечі, конфліктів та війн) в сучасному його розумінні стає відмінною рисою 

постіндустріального суспільства, а безпосередня взаємодія між людьми, соціальними верствами, класами, 

націями, державами набуває досить широкого, різнополюсного діапазону у побудові партнерських відносин. 

Розвиваючи цю тезу, учений стверджує, що партнерство є не лише співпрацею, а найвищою формою її 

прояву, що відрізняється принаймні трьома характерними ознаками, а саме: рівноправ’ям і спільністю 

докорінних інтересів сторін; взаємовигодою для тих, хто бере участь у партнерстві; стійкою, глибоко 

проникною співпрацею, що дає відчутний синергетичний (системний) ефект. 

Професор Н. Чухрай акцентувала увагу на тому, що партнерські відносини створюють переваги 

незалежно від галузевої належності, тому як партнерів можливо розглядати всі існуючі підприємства за 

всіма напрямами відносин з оглядом на стан та цілі, яких необхідно досягти. За таких обставин партнерами 

можуть виступати посередники, споживачі, клієнти, постачальники, надавачі послуг, впливові інституції 

[10]. Дещо інший аспект до визначення партнерських відносин привніс В. Нгуєн, який вважає, що в теорії 

партнерства однією із важливих умов успішного соціально-економічного розвитку є взаємодія влади та 

бізнесу [9]. Можна цілком погодитися з іншим автором [11, с. 177], який вважає, що головною метою такого 

партнерства є підвищення рівня життя населення, задоволення реальних потреб людей, створення широких і 

рівних можливостей розвитку для всіх учасників, а не лише вирішення корпоративних соціальних питань. 

Останнім часом, ще одним аспектом партнерства виступає внутрішнє партнерство в середині 

трудового колективу.  

Враховуючи проведений аналіз літературних джерел щодо визначення поняття «партнерський 

маркетинг», можна стверджувати, що здебільшого він розглядається як процес створення, підтримки і 

розширення взаємовигідної співпраці з клієнтами та іншими партнерами підприємства, який передбачає 

орієнтацію підприємства на індивідуальне обслуговування кожного споживача з урахуванням його 

специфічних потреб і особливостей. 

Узагальнюючи погляди зарубіжних та українських науковців [10], можна сформувати такі 

принципи маркетингу партнерських відносин: - продукування нової цінності з подальшим розподілом 

отриманого результату між споживачем, виробником і іншими стейкхолдерами (партнерами); - 

перетворення індивідуальних клієнтів з покупців у партнерів, вони стають партнерами в процесі визначення 

нових цінностей; така ж робота має проводитися і з іншими стейкхолдерами, бо саме вони допомагають 

отримати компанії дохід від реалізації деяких цінностей, тому ця цінність створюється не тільки для них, але 

і разом з ними; - всі бізнес-процеси підприємства (технології, комунікації, підготовка персоналу тощо) 

мають спрямовуватися на створення цінностей, якими хоче володіти покупець, враховуючи соціальну 

відповідальність бізнесу не лише перед споживачем, але і суспільством в цілому; - стратегічна 

орієнтованість заходів, хоча робота проводиться в реальному часі, але розрахована на невизначено довгу 

перспективу; - підприємство виносить постійних покупців та інших стейкхолдерів у привілейовану 

категорію, на відміну від споживачів або організацій, які регулярно змінюють партнерів. В майбутньому ця 

стратегія передбачає більш тісні взаємини з базовими клієнтами; - підприємство формує внутрішні 

взаємозв’язки в середині трудового колективу таким чином, щоб забезпечити виникнення або випуск тієї 

цінності, якою хоче володіти покупець. Цьому ж підпорядковані зовнішні взаємозв’язки з постачальниками, 

посередниками, акціонерами, іншими контактними аудиторіями та державою. 

Також зауважимо, що реалізація на практиці принципів партнерського маркетингу вимагає від усіх 

функціональних підрозділів підприємства спільних зусиль у галузі маркетингу як однієї команди, а отже 

налагодження щільних комунікаційних зв’язків. 

Можна стверджувати, що основною метою партнерського маркетингу є надання споживачеві 

довготривалих цінностей, при цьому запорукою успіху підприємства має стати досягнення високого ступеня 

лояльності (прихильності) споживачів, тобто переведення комунікацій зі споживачем на рівень особистісних 

партнерських відносин. 

Проведений аналіз існуючих наукових підходів до трактування поняття «маркетинг партнерських 

відносин», а також враховування власних досліджень щодо визначення видів партнерських відносин дає 

підстави трактувати це поняття як системи цілеспрямованих дій, орієнтованої на побудову довготривалих 

взаємовигідних відносин не тільки всередині підприємства задля виробництва цінності потрібної для 
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покупця, але і поза його межами - з партнерами на ринку (партнерство з постачальниками, партнерство з 

посередниками, партнерство з контактними аудиторіями, партнерство зі споживачами, внутрішнє 

партнерство, відносне партнерство). 

Таке трактування цілком відповідає концепції маркетингу партнерських відносин, згідно якої всі 

сторони мають отримувати вигоду від взаємин, скоординованих у часі і просторі. 

Нижче наведемо порівняльну характеристику класичного маркетингу та маркетингу партнерських 

відносин (табл. 1.). 

Таблиця 1. 

Порівняльна характеристика класичного маркетингу та маркетингу партнерських відносин*  
*сформовано та доопрацьовано автором за [3;4; 5; 7; 8] та результатами власних досліджень. 

 

Отже, для досягнення довготривалих конкурентних переваг, підприємства мають застосовувати у 

своїй діяльності маркетинг партнерських відносин, який дозволить їм вибудувати ланцюжок відносин не 

тільки всередині підприємства для виробництва цінності потрібної для покупця, але і поза його межами - з 

партнерами на ринку (партнерство з постачальниками, партнерство з посередниками, партнерство з 

контактними аудиторіями, партнерство зі споживачами, внутрішнє партнерство, відносне партнерство). 

Зауважимо, що кожному з рівнів партнерських відносин мають відповідати специфічні складові 

комплексу маркетингових комунікацій. За таких обставин, конкурентоспроможність підприємства, яка 

Класичний маркетинг Маркетинг партнерських відносин 

Базові категорії 

Споживач, нестача, потреба, запит, перевага, 
товар, обмін, угода, ринок, маркетинг 

Взаємодія, відносини, партнерство, цінності 

Трактування 

Маркетинг - це система цілеспрямованих дій, що 
ставить за мету максимальне задоволення 

попиту споживачів шляхом вивчення їх потреб 

та на цій підставі пропонування їм товарів та 
послуг, що найкращим чином відповідають їх 

запитам 

Маркетинг партнерських відносин - це система цілеспрямованих дій, орієнтована на 
побудову довготривалих взаємовигідних відносин не тільки всередині підприємства 

задля виробництва цінності потрібної для покупця, але і поза його межами - з 

партнерами на ринку (партнерство з постачальниками, партнерство з посередниками, 
партнерство з контактними аудиторіями, партнерство зі споживачами, внутрішнє 

партнерство, відносне партнерство) 

Основна мета діяльності підприємства 

Прибуткове задоволення потреб споживачів Створення споживчої цінності для всіх рівнів партнерства 

Основа маркетингу 

Транзакція (угода, купівля) Повторювані транзакції з постійними партнерами, створення позитивного іміджу для 
розширення партнерських відносин 

Концепція відносин з клієнтами 

Розширення клієнтської бази - екстенсивний 

маркетинг.  

Низький ступінь взаємодії 

Стабілізація і утримання клієнтів - інтенсивний маркетинг. Застосування маркетингу 

взаємин і партнерського маркетингу. Високий ступінь взаємодії 

Спрямування маркетингу 

Управління продуктовим портфелем Управління клієнтськими базами, що базується на довгостроковій взаємодії у ланцюгу 
створення цінності 

Характер відносин 

Кожне підприємство вибудовує свої відносини зі 

своїми клієнтами 

Партнерство з постачальниками. Партнерство з посередниками. Партнерство з 

контактними аудиторіями. Партнерство зі споживачами. Внутрішнє партнерство. 
Відносне партнерство 

Ступінь персоніфікації 

Відсутня або є частковою Абсолютна персоніфікація, що базується на прихильності та довірі 

Ступінь інтегрування маркетингу 

Маркетинг є функцією управління. Реалізація 

маркетингових заходів здійснюється переважно 
маркетинговим підрозділом підприємства 

Маркетинг є стратегічним напрямом діяльності підприємства. В реалізацію 

маркетингових заходів залучається весь персонал підприємства і його партнери, що 
значно підвищує їх ефективність 

Додаткові конкурентні переваги 

Інноваційні технології та методи діяльності Інноваційні технології та методи діяльності; ко-маркетинг, маркетинг без конкуренції, 
партнерський маркетинг (діджитал маркетинг) 
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розглядається з позицій відкритої соціально-економічної системи «споживач - підприємство - партнер 

(стейкхолдери)», є прозорою для споживачів, партнерів, і персоналу підприємства. Зважаючи на те, що 

людство вступило у постіндустріальний період, якому відповідає економіка знань, носіями яких є персонал 

підприємства, і його стейкхолдери, підприємство доцільно розглядати за двома складовими - соціальною та 

економічною. 

Соціальна складова підприємства характеризує як внутрішні взаємозв’язки між членами колективу, 

так і зовнішні - між підприємством, споживачами і партнерами, органами державного управління та 

місцевого самоврядування, територіальною громадою, міжнародною спільнотою. Цей рівень 

конкурентоспроможності визначається іміджем підприємства та його керівництва, екологічною позицією 

бізнесу, ставленням до гуманних потреб суспільства тощо. 

Економічна складова ґрунтується на конкурентоспроможності підприємства та вигідності його 

партнерських зв’язків. Основою цих складових є маркетингова інформація. Підприємство не виходить за 

межі своєї компетенції і не намагається задовольнити всі потреби своїх клієнтів. Воно орієнтується на 

виявлення цільової групи, яка здатна на партнерські відносини. 

Отже, на основі проведеного аналізу можна запропонувати визначення поняття комунікаційної 

взаємодії. Комунікаційна взаємодія - це процес формування і реалізації довгострокових відносин щодо 

обміну інформацією між підприємством, партнерами і споживачами, в якому провідну роль відіграє 

підприємство, опосередковано об’єднуючи своїх партнерів і споживачів з метою забезпечення збільшення 

прибутку всіх суб’єктів на основі корисності отриманої інформації, яка сприятиме формуванню додаткової 

цінності отриманих ресурсів і продукції. 

Враховуючи все вище сказане, пропонуємо уточнення, щодо класифікації маркетингових 

комунікацій, зважаючи на ідентифікування ознак кожної складової маркетингових комунікацій, їх видів та 

інструментарію, що застосовується в процесі їх реалізації, орієнтованого на маркетинг партнерських 

відносин. На основі існуючих класифікацій виділяємо види комунікаційної взаємодії з додатковим 

ознаками: за сутністю або характером процесу; за етапами життєвого циклу; за бізнес-привабливістю 

партнера; за готовністю споживача до здійснення покупки. Наведемо пояснення додаткових 

класифікаційних ознак. 

За етапами життєвого циклу взаємовідносин - класифікаційний ознака, який призначений для 

формування інтегрованих маркетингових комунікацій в залежності від етапу взаємин: початковий щодо 

звернення - призначений для вибору комунікації побудови відносин з метою зацікавленості; 

випробувальний - спрямований на тестування обраної маркетингової комунікації; повноцінний - 

призначений для повноцінного ефективного взаємодії; згасаючий - використовується на останньому етапі 

життєвого циклу взаємин. 

За готовністю споживача до здійснення покупки - класифікаційна ознака, яка призначена для 

вибору комунікації побудови відносин зі споживачем при формуванні системи «споживач - підприємство». 

Можливі варіанти комунікацій: інформаційна - характеризується збільшенням інформації про підприємство, 

яка надається споживачеві і спрямовується на інформування споживача про існування підприємства, появу 

нового товару, зміни ціни, створення іміджу підприємства тощо. Використовується на всіх етапах розвитку 

підприємства; мотиваційна, метою якої є створення зацікавленості та мотивації до співпраці з 

підприємством. Використовується переважно на етапі регресивного і нульового розвитку підприємства; 

стимулююча - спрямована на спонукання споживача до співпраці з підприємством. Комунікації спрямовані 

на виявлення основних цінностей продукції, переваг співпраці з підприємством з метою збільшення обсягів 

покупок і споживання. Використовуються на всіх етапах розвитку підприємства. 

За бізнес-привабливістю партнера - відіграє значну роль в діяльності підприємства, спрямованої на 

включення в систему «Споживач - підприємство» даного партнера; до них належать такі комунікації: 

активна - має інтенсивний характер, спрямована на збільшення кількості партнерів, підвищення якості 

партнерської взаємодії, зміцнення партнерських зв’язків. Відповідає маркетингової стратегії прогресивного і 

нульового типу; помірна - має інформаційно-стимулюючий характер, метою є підтримка партнерських 

взаємин і співпраці, інформаційна підтримка, частковий моніторинг. Застосовується на всіх етапах розвитку 

підприємства; нагадувальна - спрямована на підтримку поінформованості партнерів про підприємство, 

товари, умови співпраці. Застосовується на всіх етапах розвитку підприємства на умовах дотичних відносин 

з партнерами[3]. 

За сутністю або характером процесу - дана класифікаційна ознака відтворює інструмент взаємодії 

залежно від сфери діяльності підприємства: виробнича - комунікація обмежується інформуванням 

підприємства про ціну і місце придбання товару або послуги споживача; збутова - орієнтована на отримання 

ефекту у вигляді продажів; інвестиційна - комунікація в процесі довгострокового вкладення капіталу з 

метою його примноження; інноваційна - новітня комунікація в системі «підприємство - партнер - 

споживач»; постачальна - комунікація в процесі взаємодії підприємства і партнера. 

Відтак, запропоновані додаткові ознаки і виокремлені відповідно до них різновиди маркетингових 

комунікацій є принципово новими і актуальними з позицій подальшого удосконалення теорії маркетингу і 

маркетингових комунікацій. 
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Таким чином, набула розвитку класифікація складових комплексу маркетингових комунікацій 

підприємства, яка базується на ідентифікуванні ознак кожної складової маркетингових комунікацій, їх видів 

та інструментарію, що застосовується в процесі їх реалізації; запропоновану класифікацію покладено в 

основу механізму формування комплексу маркетингових комунікацій підприємства, орієнтованого на 

застосування маркетингу партнерських відносин. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Визначено складові комплексу маркетингових 

комунікацій підприємства, які базуються на ідентифікуванні ознак кожного елемента маркетингових 

комунікацій, їх видів та інструментарію, що застосовується в процесі їх реалізації. Розмаїття маркетингових 

комунікацій та їх диверсифікованість обумовлені як складністю суб’єктів і об’єктів, що приймають участь у 

комунікаційних процесах, так і багатоканальністью передачі звернень і повідомлень, що становлять основу 

комунікацій. Комунікативна пандемія та діджиталізація, ускладнення маркетингових комунікацій та 

орієнтованість на цільові аудиторії, стануть характерними ознаками наступного десятиліття. Подальші 

дослідження будуть спрямовані на детальне вивчення складових комплексу маркетингових комунікацій 

підприємства, орієнтованого на застосування маркетингу партнерських відносин. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ 
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У статті розглянуто теоретико-методичні основи проведення технологічного оновлення машинобудівних  
підприємств. Розкрито сутність методики оцінювання якості та ефективності технологічного оновлення машинобудівного 
підприємства. Систематизовано показники, які використовуються при оцінці якості та ефективності технологічного 
оновлення машинобудівних підприємств. 

Ключові слова: технологічне оновлення, оцінка якості та ефективності, технології, машинобудівне підприємство. 
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METHODS FOR ASSESSING THE QUALITY AND EFFICIENCY OF 

TECHNOLOGICAL RENEWAL OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES 
 

Technological renewal is the key to the successful operation of machine-building enterprises, which offer a number of 
opportunities to achieve effective development and adequate response to changes in the external and internal environment. In this 
regard, there is a constant need to develop an effective methodology for assessing the quality and effectiveness of technological 
upgrades in machine-building enterprises, given the complexity and multifaceted study of the outlined issues. 

The article considers the theoretical and methodological bases of providing technological renewal of machine-building 
enterprises. The essence of the method of assessing the quality and efficiency of technological renewal of the machine-building 
enterprise is revealed. The indicators used in assessing the quality and efficiency of technological renewal of machine-building 
enterprises are systematized. The implementation of technological renewal requires significant financial resources, as it is 
determined by an increase in current costs and a decrease in profitability. In turn, the realization of the economic benefits of new 
technologies, which are reflected in the growth of enterprise profits, can offset the cost of development. 

Keywords: technological update, evaluation of quality and efficiency, technologies, machine-building enterprise. 
 

Постановка проблеми. Технологічне оновлення є запорукою успішного функціонування 

підприємств машинобудівної галузі, перед якими відкривається низка можливостей для досягнення 

ефективного розвитку та адекватного реагування на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища. У 

зв’язку із цим, існує постійна необхідність у формуванні ефективної методики оцінки якості та ефективності 

технологічного оновлення на машинобудівних підприємствах, з огляду на складність та багатоаспектність 

дослідження окресленої проблематики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові доробки як науковців, так і практиків-

економістів на сучасному етапі присвячені розкриттю основних аспектів формування якості та ефективності 

технологічного оновлення підприємств та пошуку результативної методики його оцінки. Серед вчених, які 

досліджували зазначені аспекти, варто виділити таких науковців як: С. В. Баликов, О. О. Безручко, Г. І. Біла, 

О. Я. Дмитрук, Є. Л. Кисловська, І. В. Ковальчук, О. І. Маслак, М. В. Маслак, І. Б. Хома, М. П. Хохлов. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми. З появою нових ризиків і загроз діяльності 

вітчизняних машинобудівних підприємств, потребують подальшого вивчення питання забезпечення їх 

технологічного оновлення, що актуалізує необхідність виокремлення найбільш дієвої методики оцінки його 

якості та ефективності. Врахування відповідних показників оцінки якості та ефективності технологічного 

оновлення на машинобудівних підприємствах, розширення окремих аспектів їх застосування, зумовили 

актуальність теми даної роботи. 

Метою статті є дослідження методів оцінки якості та ефективності технологічного оновлення 

машинобудівних підприємств та обґрунтування послідовності його проведення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні в умовах невизначеності та нестабільності 

вітчизняної економіки досягнення збалансованості господарської діяльності машинобудівних підприємств, 

висока якість послуг, технологій і фінансових інструментів, а також здатність протистояти загрозам визначається 

рівнем якості та ефективності технологічного оновлення промислового підприємства, яке формується низкою 

послідовних дій, що характеризуються наявністю об’єкта та суб’єктів його здійснення. При прийнятті рішення 

щодо технологічного оновлення необхідно враховувати зміни всіх техніко-економічних характеристик об’єкта та 

проводити оновлення у два етапи із порівнянням якості та ефективності: придбання нового і подальшого 

використання старого обладнання; альтернативних варіантів оновлення.  

Одним із варіантів оновлення є підтримка технологічної бази: капітальний ремонт устаткування; 

технічне доозброєння підприємства; заміна спрацьованого устаткування новим; заміна окремих вузлів та 

деталей обладнання. До розвитку технологічної бази доцільно віднести такі варіанти технологічного 

оновлення як: модернізацію; технічне переозброєння; реконструкцію; розширення; нове будівництво.  
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Якісне та ефективне технологічне оновлення на підприємстві вирішує наступні завдання: постійне 

оновлення асортименту продукції; оновлення і створення нових виробничих систем; нарощування 

ефективності виробничо-збутової діяльності [1]. Перехід на технологічне оновлення сприяє: більш 

суттєвому підвищенню продуктивності праці та якості продукції, ніж удосконалення техніки при існуючій 

технології, зниженню відходів виробництва та підвищенню функціонального використання сировини; 

економії на масштабах і ефективному використанню капітальних вкладень.  

В успішному проведенні технологічного оновлення машинобудівних підприємств додаткові 

складнощі полягають в обмеженні фінансових ресурсів. Власні кошти підприємств є найвагомішим 

джерелом фінансування цих процесів. Проте, ці кошти є недостатніми для ефективного процесу 

технологічного оновлення. Тоді у підприємства існує два варіанта: або  пошук інвесторів, або звернення за 

банківськими кредитами. Кредиторська заборгованість присутня на багатьох підприємствах і часто є чи не 

єдиним джерелом залучення коштів. Якщо підприємство здійснює масштабне технологічне оновлення і 

залучає інвесторів до цього процесу, то вони можуть висунути певні вимоги. Якщо економічні переваги 

нових технологій перевищують переваги старих, за інших рівних умов впровадження нових технологій є 

ефективним.  

З метою визначення доцільності технологічного оновлення підприємства необхідною є оцінка всіх 

надходжень і витрат у випадку експлуатації старого обладнання і придбання нового. Сутність даного 

способу полягає у забезпеченні прийняття рішення щодо заміни обладнання, яке використовується, новим. 

Із можливих варіантів придбання нового обладнання доцільно вибрати найкращий для певного виду 

виробництва. 

Аналіз кожного із альтернативних варіантів оцінки якості та ефективності технологічного 

оновлення машинобудівного підприємства варто здійснювати за етапами проведення: попереднього аналізу 

– надає змогу орієнтовно оцінити прибуток від вибору варіанта оновлення; аналізу ринку – передбачає 

оцінку попиту і можливостей реалізації підприємством продукції, виготовленої після проведення оновлення; 

технічного аналізу – визначення різновидів техніки чи технології, оптимальних щодо цілей оновлення, з 

можливістю залучення експертів; фінансово-економічного аналізу – включає аналіз основних фінансово-

економічних показників за декілька попередніх років і поточний фінансовий стан підприємства, прогноз 

витрат і прибутку, оцінку ефективності оновлення.  

При проведенні оцінювання якості та ефективності технологічного оновлення машинобудівного 

підприємства необхідно повністю обґрунтувати перспективи проекту та визначити його ефективність.  

Комплексна методика до оцінки якості та ефективності технологічного оновлення машинобудівного 

підприємства вимагає виконання наступних кроків:  виділення технологічної складової як домінуючої;  

визначення критеріїв, які дозволяють оцінити поточний стан даної складової;  визначення рівня впливу 

критеріїв домінуючої складової на інші складові; розробку методів розрахунку конкретних показників 

оцінки якості та ефективності технологічного оновлення і визначення їх нормативних значень; визначення 

джерел фінансування технологічного стану як зовнішніх, так і внутрішніх.  

На основі опрацювання результатів досліджень щодо висвітлення методики технологічного 

оновлення підприємств [3–6] нами виокремлено показники, які доцільно використовувати для ґрунтовного 

та всебічного аналізу оцінки та ефективності технологічного оновлення підприємств машинобудівної галузі.  

У табл. 1 систематизовано показники якості та ефективності технологічного оновлення 

машинобудівних підприємств за кожним напрямом оцінювання, що надає можливість дослідити динаміку 

показників, своєчасно виявити відхилення від плану та здійснити прогноз на майбутні періоди.  
 

Таблиця 1 

Показники якості та ефективності технологічного оновлення машинобудівних підприємств 
Метод оцінки Показники 

Оцінювання якості та ефективності за 

допомогою показників технологічної 

складової економічного потенціалу 
підприємства 

Темп відновлення основних засобів підприємства; ступінь зношування 

основних засобів підприємства; коефіцієнт еластичності; фондоозброєність; 

фондовіддача; реальний рівень завантаження виробничих потужностей; частка 
науково-дослідних і конструкторських робіт у загальному обсязі робіт; 

продуктивність праці 

Оцінювання якості та ефективності 

технологічного оновлення через вартість та 
рівень технології 

Вартість технології виробництва; рівень технології звітного року в грошовому 

еквіваленті 

Оцінка технологічного оновлення 

високотехнологічного підприємства 

Вартісна оцінка технологічного оновлення; віддача активів технологічного 

оновлення підприємства; вартість активів, що формують технологічний 
потенціал підприємства; коефіцієнт стану активів технологічного потенціалу; 

показник відносного приросту (зниження) технологічного потенціалу 

підприємства 

Оцінка механізмів та обладнання як основи 
технологічного оновлення підприємства 

Повна собівартість об’єкта; відновлювальна вартість об’єкта оцінки; базова 
вартість об’єкта 

побудовано автором за [3–6] 
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Моніторинг та корегування є завершальними етапами процесу технологічного оновлення 

підприємств машинобудівної галузі, що дозволяє отримати дані про ефективність застосування показників 

оцінки якості та ефективності технологічного оновлення. Для якісного та ефективного проведення 

технологічного оновлення підприємств машинобудівної галузі необхідною є своєчасна та достовірна оцінка 

показників його діагностики та динаміки змін. Слід зазначити, що оцінювання якості та ефективності 

технологічного оновлення підприємств задля досягнення певних стратегічних цілей є комплексом 

систематичних взаємопов’язаних дій, а не одноразовим процесом. 

Разом із тим, оцінювання механізмів та обладнання як основи технологічного оновлення 

підприємства має відбуватись як в короткостроковій перспективі, так і в довгостроковій. Різноманіття 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища та методів впливу на них зумовлюють необхідність 

дотримання принципів системності та комплексності при виборі механізмів технологічного оновлення, що 

дозволить отримати оптимальний результат від його впливу на машинобудівне підприємство.  

В свою чергу, вибір стратегічних пріоритетів і вироблення ефективного механізму їх здійснення 

лежить в основі реалізації стратегії оновлення матеріально-технічної бази виробництва. Серед основних 

напрямів стратегії технологічного оновлення доцільно виділити: оцінку потреб технологічного оновлення 

підприємства, визначення ефективних ринкових ніш технологічного рівня, формування конкурентних 

переваг засобів виробництва; наявність вітчизняних наукових розробок, винаходів; рівень соціально-

економічної ефективності технологій [3, с. 99].  

Залежно від того, яким є фінансовий стан та стратегічні цілі, підприємство може або підтримувати 

існуючий технологічний стан на певному рівні, або перейти на шлях розвитку через впровадження новацій, 

зокрема технологічних.  

Якщо дефіцит ресурсів виявиться значним і підприємство не зможе здійснити фінансову підтримку 

оновлення, то це може призвести як до необхідності відмови від технологічного оновлення, так і до втрати 

фінансової стійкості підприємств машинобудівної галузі. Щоб попередити ситуацію негативного впливу 

довгострокових проектів на оперативне управління, здійснюється оцінка сукупних можливостей 

підприємств із реалізації оновлення в цілому. Для цього здійснюється порівняння результатів, отриманих 

при проведенні аналізу впровадження нової технології із наявними у підприємства можливостями та 

економічними резервами. Отриманий показник є критерієм доцільності вибору серед альтернативних 

варіантів способу технологічного оновлення з огляду ресурсного забезпечення та економічних можливостей 

реалізації на підприємстві.  

Необхідність пошуку та обґрунтування методики оцінки  якості та ефективності технологічного 

оновлення підприємств машинобудівної галузі зумовлена низкою причин технологічного, економічного та 

організаційного характеру. Одним із ключових факторів низьких конкурентних переваг підприємства є 

застарілі технології, які обмежують випуск нової або з поліпшеними властивостями продукції. Активізація 

пошуку джерел фінансування в умовах низьких інвестиційних можливостей є вкрай важливою. При цьому 

необхідно забезпечити системний підхід до процесу управління та підвищення рівня кваліфікації робітників 

машинобудівного підприємства. Результатами технологічного оновлення є випуск нової або значно 

удосконаленої продукції, освоєння нових ринків збуту, підвищення конкурентних позицій та покращення 

фінансових результатів машинобудівного підприємства.  

Висновки. Відповідно до отриманих результатів, здійснення технологічного оновлення на 

машинобудівному підприємстві є можливим завдяки пошуку ефективної методики оцінки його якості та 

ефективності. Така оцінка проводиться з метою виявлення можливих перспектив розвитку та вдосконалення 

підприємства. Важливим та необхідним етапом також є моніторинг зміни показників оцінки  технологічного 

оновлення на машинобудівному підприємстві для забезпечення вчасного реагування на зміни зовнішнього 

та внутрішнього середовищ. 

Здійснення технологічного оновлення потребує значних фінансових ресурсів, оскільки визначається 

збільшенням поточних витрат і зниженням рентабельності виробництва. В свою чергу, реалізація 

економічних переваг нових технологій, які відображаються в зростанні прибутку підприємства, дозволяє 

компенсувати витрати на освоєння.  
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА 
 

У статті обґрунтована необхідність удосконалення системи стратегічного та оперативного планування 
реноваційного розвитку підприємств тваринництва в Україні. Визначено, що оперативне управління за своєю суттю 
покликане контролювати і забезпечувати виконання виробничих планів, а в разі необхідності та оперативно коригувати їх 
залежно від ситуації, що склалася. Зазначено, що вся система моделей управляється однією центральною балансово-
оптимізаційною економіко-систематичною моделлю програмно-цільового розвитку тваринницького виробництва, у якій 
акумулюються властивості моделей окремих підкомплексів й одночасно виявляється можливий рівень виробництва 
продуктів тваринництва шляхом збалансування виробничої діяльності основних сфер аграрного виробництва.Запропоновано 
формування моделі розвитку заснованої на поєднанні економічного механізму й соціальних передумов, причому з акцентом 
на останні на основі всеохоплюючої системи стратегічного планування. Обгрунтована необхідність захисту селянських 
доходів шляхом розвитку на селі промисловості й інших несільськогосподарських галузей. 

Ключові слова: підприємства тваринництва, аграрне виробництво, стійкий розвиток, оперативне планування, 
стратегічне планування. 
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MECHANISM OF INSTITUTIONAL REGULATION OF LIVESTOCK 

DEVELOPMENT IN UKRAINE 
 
The article substantiates the necessity of improving the system of strategic and operational planning of the renovation of 

livestock enterprises in Ukraine. It has been determined that operational management is essentially designed to control and ensure 
the implementation of production plans, and if necessary, and quickly adjust them depending on the situation. It is noted that the 
whole system of models is managed by one central balance-optimization economic-systematic model of program-targeted 
development of livestock production, in which the properties of models of individual subcomplexes are accumulated and at the 
same time the possible level of production of livestock products is revealed by balancing the production activity of the main spheres 
of agrarian production. development based on a combination of economic mechanism and social preconditions, with an emphasis 
on the latter on the basis of a comprehensive system of strategic planning. The necessity of protection of peasant incomes by 
means of development in the village of industry and other non-agricultural sectors is substantiated. In the future, models of 
development should be created in Ukrainian agricultural production, based on a combination of economic mechanism and social 
preconditions, with an emphasis on the latter. This can be done through a comprehensive system of strategic planning. For 
example, if modern development calls into question the importance of agricultural production in the national economy and reduces 
its share in national income, as well as reduces farmers' incomes compared to the incomes of workers in other industries, the only 
way to protect peasant incomes is rural development of industry and other non-agricultural industries. 

Keywords: livestock enterprises, agrarian production, sustainable development, operational planning, strategic planning. 

 

Постановка проблеми. Для України розвиток аграрного виробництва є пріоритетним напрямком. 

Важливою й визначальною умовою розвитку аграрного, як і будь-якого іншого, виробництва є визначення 

наукової концепції галузі, перспектив її подальшої трансформації. Сьогодні існують лише окремі фрагменти 

щодо формування концепції розвитку галузей тваринництва. Однак немає цілісної системи й досить чітких 

критеріїв на стратегічну перспективу, що гальмує розвиток усього тваринництва. Вирішення зазначених 

проблем повинне спиратися на ретельно опрацьований науковий фундамент. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку проблем удосконалення організації 

виробництва та його інтенсифікації, підвищення продуктивності праці, раціонального використання 

ресурсного потенціалу, досягнення високої ефективності виробництва тваринницької продукції зробили 

вчені-економісти С.П.Азізов, І.Ю. Грішова, В.С.Дієсперов, Д.П.Доманчук, М.В.Калінчик, Л.І.Касьянов, 

Г.А.Котов, О.Б. Наумов, П.Т.Саблук, В.К.Терещенко, О.В.Шкільов, О.М.Шпичак, П.В.Щепієнко, 

В.В.Юрчишин та інші дослідники. Проте складність і багатогранність цієї проблеми зумовлюють 

необхідність проведення подальших досліджень у даній сфері. 

Незважаючи на те, що в останні роки з цієї проблеми проведено ряд наукових досліджень, стан 

виробництва тваринницької продукції та його економічної ефективності продовжує знижуватись. Нині 

галузь потребує наукових розробок щодо удосконалення організації виробництва, обгрунтування 

раціональних шляхів підвищення ефективності продукції молочного скотарства стосовно до конкретних 

умов. Важливим при цьому є комплексне дослідження даних проблем, пов’язаних з організацією та 

технологічним процесом виробництва, переорієнтацією його на кінцеві результати. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження проблем виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва та обгрунтування напрямів удосконалення системи стратегічного й 

оперативного планування реновацінйого розвитку тваринництва.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі трансформаційних змін і реформування в 

аграрному секторі відбулися явища, які характеризується нестійкістю і спадом виробництва. Нестабільність 

соціально-економічної ситуації, низький рівень концентрації капіталу в аграрній сфері, диспаритет цін між 

сільськогосподарською продукцією і продукцією промисловості та його наслідки зумовили хронічні 

проблеми у сфері тваринництва. Масове скорочення поголів'я сільськогосподарських тварин, зниження 

продуктивності, збитковість виробництва і погіршення якості продукції ставлять під загрозу національну 

продовольчу безпеку, знижується експортний потенціал країни і погіршується соціальна ситуація в сільській 

місцевості [1].  

З огляду на унікальні властивості і провідне місце в структурі аграрного виробництва важливо 

комплексне дослідження розвитку тваринництва, створення сприятливих інвестиційних умов і запобігання 

збитковості виробництва. Україна має великий потенціал для розвитку тваринницької галузі. Південні і 

центральні райони володіють великими пасовищами і трудовими ресурсами для розвитку тваринництва. 

Кожна галузь людської діяльності, включаючи й науку управління виробництвом, має свою 

технологію. Як відомо, нові технології створюються не тільки шляхом еволюційного розвитку існуючих, 

що, безумовно, дає значний ефект, але й на базі принципово нових ідей, нових підходів до розв'язання 

поставлених завдань. Нові підходи можуть бути розроблені на основі фундаментальних відкриттів у науці 

або шляхом запозичення з інших галузей людської діяльності, з інших сфер національного господарства. 

Все викладене повною мірою стосується проблеми вдосконалення оперативного управління 

тваринницьким виробництвом. У цій справі вітчизняними вченими-аграрниками зроблено чимало: 

проведено ряд досліджень як теоретичного, так і прикладного характеру, що вже нині дає значний 

економічний ефект. Водночас слід зазначити, що питанням використання математичних методів в 

оперативному управлінні агропромисловим виробництвом досі приділялась недостатня увага, незважаючи 

на те, що вони - основа інноваційного розвитку управління виробництвом. Пояснюється це, на нашу думку, 

недостатнім вивченням оперативного управління в тваринництві, принциповою його непідготовленістю до 

впровадження сучасних математичних методів [2-3]. 

Перспективними напрямами досліджень по вдосконаленню оперативного управління в аграрному 

виробництві, зокрема у тваринництві, й принципові підходи до їх проведення можуть бути кваліфіковані 

таким чином: 

А. Дослідження, пов'язані з використанням інновацій. Розглядаючи перспективи використання 

досягнень науки для вдосконалення оперативного управління в тваринництві, необхідно насамперед чітко, із 

сучасних позицій сформулювати зміст і основні визначення, які стосуються самого поняття «оперативне 

управління». Для цього необхідно: 

І. Дослідити інформаційні аспекти оперативного управління в тваринництві. 

1. Розробити критерії оцінки оперативної інформації як специфічного виду виробничих ресурсів. 

Відомо, що для оперативного планування, оперативного аналізу, формування й прийняття варіантів оперативних 

рішень необхідна інформація про наявність, перспективи одержання, способи раціонального розподілу й 

перерозподілу матеріальних і трудових ресурсів, про соціологічні аспекти проблеми й т.д. Інакше кажучи, 

виникає потреба в інформаційному забезпеченні оперативного управління як своєрідного виробничого процесу, 

який регламентується певною технологією, де інформаційне забезпечення може розглядатись як специфічний 

вид виробничих ресурсів. Цей вид ресурсів забезпечує не лише необхідну якість управлінських рішень, але й 

саму можливість оперативного управління виробництвом. Для визначення вимог до інформаційного 

забезпечення і його формування в конкретних виробничих ситуаціях необхідно розробити чіткі критерії 

кількісної і якісної оцінки інформації як специфічного виду виробничих ресурсів. 

2. Дослідити динаміку морального старіння оперативної інформації та її взаємозв'язок із зміною 

виробничих структур і номенклатури тваринницьких підрозділів. У процесі розвитку АПВ змінюються 

спеціалізація, організаційна структура, внутрішні й зовнішні зв'язки, обсяг і номенклатура продукції, що 

випускається й переробляється, як у виробничих, так й в управлінських підрозділах. Одночасно змінюється 

відповідно й інформаційне забезпечення, яке необхідне для процесу оперативного управління вказаними 

підрозділами. Іншими словами, із зміною умов виробництва частина інформації застаріває, стає 

непотрібною і її слід виключати з інформаційного забезпечення, а замість неї вводити нову. Дослідження 

динаміки застарівання оперативної інформації й заміни її новою - одна з функцій оперативного управління 

як процесу. Кількісні та якісні оцінки цих змін можуть використовуватись у процесі вдосконалення 

організації оперативного управління в тваринництві. 

3. Розробити принципи формування структур управління й штатної чисельності управлінського 

персоналу в тваринницьких підрозділах. З цією метою необхідно дослідити існуючі потоки оперативної 

інформації: виявити інтенсивність, номенклатуру й адресність показників вертикальних і горизонтальних 

потоків оперативної інформації на тих ієрархічних рівнях управління, що нас цікавлять, провести аналіз 

використання цих потоків (ким і як використовується ця інформація), визначити необхідну номенклатуру 

показників, оцінити обсяг робіт (виатрати праці) при обробці вхідної інформації (запити, інформація про 

прийняті управлінські рішення) і на основі одержаних оцінок витрат праці розробити принципи формування 

структури та штатної чисельності управлінського персоналу в тваринницьких підрозділах. 
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4. Розробити методологічні засади формалізації процесу прийняття рішень в оперативному 

управлінні у тваринництві із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Для використання останніх 

при оперативному управлінні сільськогосподарським виробництвом необхідно формалізувати 

технологічний процес прийняття оперативних рішень - визначити місце, час й величину управлінських 

впливів, а також передбачити оцінку результатів цих впливів на кінцевий результат виробництва. Сюди 

входять і розробка методик підготовки вихідної інформації, створення програмного забезпечення, які 

відповідають вимогам оперативного управління на різних ієрархічних рівнях АПВ.  
І І .  Сформулювати концепцію оперативності управління на різних рівнях системи тваринницького 

виробництва в умовах його технологічної реновації з урахуванням вимог інноваційного розвитку. 

Оперативне управління за своєю суттю покликане контролювати й забезпечувати виконання 

виробничих планів, а в разі необхідності й оперативно коригувати їх залежно від ситуації, що склалася. Чим 

вищий ієрархічний рівень управління, тим більш укрупнені показники планів його фахівці контролюють й, 

відповідно, приймають необхідні управлінські рішення. Отже, прийняті рішення діють (мають чинність) на 

триваліших інтервалах часу. Таким чином, оперативність (гранично припустима швидкість) виконання цих 

рішень для різних рівнів управління буде різною. Сьогодні в системі АПВ немає чітких розмежувань у 

понятті «оперативний план» для різних рівнів управління: для підприємства, району, області, країни в 

цілому. Немає також і чіткого уявлення про те, на яких рівнях управління слід займатись декадними, 

місячними або квартальними й т.п. виробничими планами. Це питання виникло у зв'язку з розробкою 

автоматизованих систем управління  сільськогосподарським виробництвом, виявленням і класифікацією 

завдань, при розв'язанні яких можна використовувати сучасні математичні методи й програмні засоби [4-5]. 

З іншого боку, в умовах технологічної реновації аграрного виробництві, у зв'язку із розвитком 

міжгосподарських зв’язків, формуванням інтегрованих підприємств і організацій, із створенням 

агропромислових об'єднань, із зростанням кількості і з ускладненням виробничих зв'язків всередині 

підприємств і об'єднань питання, пов'язані з використанням досягнень науки  в аграрному виробництві, 

набувають особливої актуальності. У цих умовах необхідно чітко сформулювати концепцію оперативності 

управління аграрним виробництвом, розробити методику і провести відповідні дослідження з тим, щоб 

однозначно в масштабах АПВ розв'язувати завдання, які відноситься до завдань оперативного управління. 

Це має значно поліпшити впровадження досягнень науки в управлінні тваринництвом. 

ІІІ. Розробити й обґрунтувати методику визначення допустимого випередження при прийняті 

оперативних рішень у тваринницьких підрозділах. 

При виборі варіанта оперативного рішення необхідно провести оцінку впливу кожного з можливих 

варіантів цих рішень на кінцевий результат функціонування керованого об'єкта або процесу і забезпечити 

вибір такого, що задовольняє заздалегідь визначені вимоги. Іншими словами, необхідно передбачити 

результати впливу будь-якого втручання на хід процесу, на розвиток певного явища, на функціонування 

виробничого об'єкта. 

Людське мислення здатне навчитись передбаченню (прогнозуванню): людина, здійснюючи будь-

якові дію, свідомо чи несвідомо попередньо оцінює її результат. У складних ситуаціях, коли на керований 

об'єкт діє велика кількість різних, у тому числі й випадкових факторів, доводиться вдаватися до науково 

обґрунтованих методів прогнозування, включаючи математичні моделі. Відомо, що точні прогнози вдається 

одержати лише в детермінованих системах. Високу точність прогнозів можна мати й для випадкових 

стаціонарних процесів, тобто таких, які описуються постійними ймовірнісними характеристиками. В усіх 

останніх випадках прогнози можуть бути тільки приблизними [6]. 

Із збільшенням часу випередження точність прогнозів знижується, так саме знижується і якість 

варіантів оперативних рішень, вибраних на основі цих прогнозів. Практично реальні виробничі процеси, 

особливо в аграрному виробництві, нестаціонарні - їх характеристики змінюються в часі. Таким чином, 

проблема вибору допустимого випередження при прийнятті оперативних рішень у науковому плані 

зводиться до вибору (розробки) методів, які дають змогу збільшувати час випередження при прогнозуванні 

в межах допустимих змін якості оперативних рішень. 

ІV. Визначити методичні підходи до підготовки й впровадження типових управлінських рішень у 

незапланованих господарських ситуаціях.   

Створення агропромислових об'єднань, переведення їх на промислову основу, укрупнення й 

спеціалізація аграрних підприємств призвело до збільшення кількості та підвищення складності виробничих 

ситуацій, які виникають. Практично керівники й спеціалісти в аграрних підприємствах внаслідок 

інформаційного й організаційного перевантаження не в змозі сприймати й оцінювати всю сукупність 

варіантів оперативних управлінських рішень, які виникають у конкретних виробничих ситуаціях, і 

своєчасно, з урахуванням вимог системного підходу знаходити найбільш раціональний варіант. Причина 

такого стану пояснюється незадовільним використанням у господарській практиці нагромаджених наукових 

знань і практичного досвіду при прийнятті оперативних управлінських рішень, а також відсутністю 

інформаційно-довідкової літератури, яка узагальнює ці знання й досвід. Для усунення цих недоліків 

доцільно провести аналіз, узагальнення й формалізацію теоретичних й емпіричних досліджень у галузі 

оперативного управління, впорядковувати й типізувати факторні й міжфакторні зв'язки, які визначають 
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продуктивність аграрного виробництва. Необхідно виявити виробничі ситуації, у яких приймались 

незаплановані оперативні управлінські рішення, згрупувати й класифікувати їх за типами, а також за 

причинами їх використання. 

Формалізація господарських рішень у типових ситуаціях і способів прийняття управлінських 

рішень вимагає чіткого визначення понять «незапланована виробнича ситуація» й «типова ситуація» 

стосовно технологічних операцій і процесів у аграрному виробництві. Слід розробити методики 

ідентифікації конкретних незапланованих виробничих ситуацій, які зустрічаються в практиці з типовими 

ситуаціями. Це дасть змогу значно скоротити номенклатуру типових ситуацій і спростити процес прийняття 

рішень. Одночасно необхідно опрацювати способи коригування методів прийняття управлінських рішень в 

умовах зміни технології й організації виробництва, передбачити розумну універсалізацію алгоритмів 

рішень, які приймаються, можливість використання їх для широкого кола господарських ситуацій [7]. 

Очевидно, що така універсалізація алгоритмів прийняття рішень призведе до збільшення витрат 

часу на це порівняно із спеціалізованими алгоритмами, розробленими для окремих виробничих ситуацій. У 

зв'язку із цим «розумна універсалізація» означає розумний ступінь сповільнення роботи створюваних 

універсальних алгоритмів прийняття рішень у кожному конкретному виробничому процесі. Слід зазначити, 

що алгоритмізація методів прийняття управлінських рішень у типових ситуаціях передбачає можливість 

використання досвіду прийняття рішень широким колом керівників і фахівців різних ієрархічних рівнів 

управління не тільки в аграрному виробництві, але й в інших галузях економіки. 

Для успішного впровадження у тваринництво типових управлінських рішень і спрощення 

користування ними в практиці оперативного управління необхідно розробляти спеціальні методики, 

довідники по прийняттю рішень у типових виробничих ситуаціях з наступною формалізацією й 

алгоритмізацією цих методик, створенням сучасних інформаційних систем, які видаватимуть потрібну 

інформацію у вигляді порад. До початку вказаних розробок необхідно попередньо створити відповідну 

методологію, яка спиратиметься на дослідження: принципів диференціації факторів продуктивності 

аграрного виробництва; методів сегментації (якісного розподілу) факторів продуктивності аграрного 

сектору економіки й формування сегментів типів (типових комбінацій факторів); методів побудови й 

типізації внутрішніх зв'язків між факторами продуктивності в сегментах; методів типізації сегментів і 

способів їх перенесення на реальні технологічні операції; методів типізації агротехнічних й 

агрометеорологічних умов, які впливають на технологічні операції в аграрному виробництві (на його 

продуктивність); структуризація (визначення місця й значущості) та формалізація управлінських рішень за 

типами (факторів продуктивності й типовими умовами господарювання); методичних принципів типізації й 

формалізації прийняття управлінських рішень [8]. 

Б. Оперативне управління - це механізм забезпечення виконання стратегічних рішень із розвитку 

тваринництва. Оперативне управління в широкому розумінні цього терміну покликане здійснювати 

контроль й аналіз виконання планово-виробничої й організаційно-господарської діяльності підрозділів 

агропромислового виробництва, приймати конкретні управлінські рішення, які забезпечують виконання 

кінцевих показників діяльності цих підрозділів або обґрунтоване їх коригування. Практично це заключна 

ланка в сфері організації управління тваринницьким виробництвом - ланка, яка забезпечує досягнення 

високих кінцевих результатів функціонування тваринницького виробництва й об'єктів, які входять до його 

складу. При розгляді оперативного управління під вказаним кутом зору виникає ряд питань і проблем, для 

розв'язання яких необхідно провести такі дослідження: 

1. Розкрити основний зміст оперативного управління як кінцевої ланки управління тваринницьким 

виробництвом, що безпосередньо забезпечує його дієвість. Тут необхідно показати, як у структурі 

тваринницького виробництва на різних його ієрархічних рівнях здійснюється оперативне управління 

діяльністю різних організацій і підрозділів, що входять у систему АПВ, як воно впливає на кінцеві 

результати цієї діяльності, показати, як впливають оперативні рішення, прийняті на вищих ієрархічних 

рівнях структури АПВ, на результати виробничої діяльності в підрозділах і т.д. 

2. Визначити критерії оцінки якості оперативних рішень. Насамперед, необхідно обґрунтувати й 

сформулювати саме поняття якості оперативних рішень, загальні вимоги до них і зв'язати їх з кінцевим 

продуктом, потім створити систему критеріїв оцінки якості оперативних рішень і тільки після цього 

розробити й експериментально перевірити методику розрахунку оцінок в умовах АПВ. 

3. Розробити методичні підходи побудови імітаційних моделей технологічних процесів для 

застосування в оперативному управлінні тваринницьким виробництвом. Основи імітаційного моделювання 

в управлінні аграрним виробництвом нині розроблені стосовно низової ланки АПВ. Аналогічні розробки 

слід здійснити й для вищих ієрархічних рівнів АПВ, пов'язавши їх з уже відомими методами моделювання. 

Необхідно розробити практичні методи оптимізації оперативних рішень для об'єктів описаних 

стохастичними й детермінованими системними імітаційними моделями, використовуючи досвід, 

нагромаджений в інших галузях національного господарства. 

4. Обґрунтувати методичні підходи до прогнозування оцінок кінцевої результативності 

технологічних процесів для застосування в системі оперативного управління тваринницьким виробництвом. 

З нашої точки зору, найбільш перспективно для цієї мети використовувати імітаційні структурно-
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функціональні моделі, які дають змогу одержувати не лише прогнозні оцінки результатів функціонування 

виробничих підрозділів як об'єктів управління, але й прогнози оцінок пофакторних недоборів кінцевої 

продукції. Викладені моделі, як правило, досить складні й тому їх використання в оперативному управлінні 

може викликати певні труднощі. У зв'язку із цим виникає необхідність у розробці методики побудови більш 

простих моделей. Параметри цих моделей повинні періодично коригуватися для різних виробничих 

ситуацій, пов'язаних із сезонними особливостями функціонування виробничих об'єктів, з удосконаленням 

технології виробництва, а також при зміні вимог до виробничого процесу. Створення таких моделей 

підвищить оперативність процесу прийняття управлінських рішень. 

5. Розробити методичні підходи використання прогнозних оцінок кінцевої результативності 

технологічних процесів при оперативному управлінні тваринницьким виробництвом. З цією метою слід 

виявити завдання, які необхідно розв'язувати при оперативному управлінні на всіх рівнях виробництва, 

провести аналіз методів їх розв'язання й, при необхідності, знайти можливості вдосконалення цих методів 

шляхом використання прогнозних оцінок впливу організаційно-технологічних і погодних факторів на 

кінцевий результат виробництва. Одним із шляхів практичного використання вказаних прогнозних оцінок є 

одержання їх за допомогою згаданих вище моделей навчання. 

Висновки. Викладені вище методологічні підходи вдосконалення оперативного управління у 

тваринництві не вичерпують можливостей використання досягнень сільськогосподарської науки. Коло 

актуальних питань може бути розширене й уточнене в процесі проведення досліджень й апробації 

результатів їх експериментальної перевірки у виробничих умовах. По ряду згаданих проблем уже 

здійснюються дослідження, але по більшості з них вони навіть не плануються, на що має бути звернута 

особлива увага при плануванні розвитку аграрної науки. У перспективі в українському аграрному 

виробництві повинні бути створені моделі розвитку, засновані на поєднанні економічного механізму й 

соціальних передумов, причому з акцентом на останні. Це може бути зроблене за допомогою 

всеохоплюючої системи стратегічного планування. Наприклад, якщо сучасний розвиток бере під сумнів 

значимість аграрного виробництва в національній економіці й зменшує його частку в національному доході, 

а також скорочує доходи фермерів у порівнянні з доходами працівників в інших галузях, то єдиний шлях 

захисту селянських доходів – розвиток на селі промисловості й інших несільськогосподарських галузей. 

Тобто формування сільського (багатогалузевого) комплексу, як нової форми структури АПВ. 
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ДОCВIД ФУНКЦIОНУВAННЯ МEХAНIЗМУ УПРAВЛIННЯ EКОЛОГIЧНОЮ 

БEЗПEКОЮ AГРAРНОГО ВИРОБНИЦТВA 
 
У cтaттi здiйcнeно aнaлiз cучacного cтaну функціонування механізму управління екологічною безпекою аграрного 

виробництва тa обґрунтовaнi вiдповiднi виcновки. Рaцiонaльнe викориcтaння природних рecурciв й охоронa нaвколишнього 
природного ceрeдовищa визнaнi одним iз ключових ceгмeнтiв мiжнaродної iнтeгрaцiї у нaйближчiй пeрcпeктивi. Глобaльний 
хaрaктeр, який притaмaнний cучacним eкологiчним проблeмaм тa виcокий рiвeнь трaнcкордонних зaбруднeнь зумовлюють 
нeобхiднicть зaпровaджeння й розвитку вceбiчного мiжнaродного cпiвробiтництвa. Учacть у мiжнaродних конвeнцiях мaє ряд 
прeвaг для крaїн-учacниць. Зокрeмa, вiдкривaютьcя можливоcтi зaлучeння iнозeмних iнвecтицiй, cтворюютьcя cприятливi 
умови для обмiну icнуючим доcвiдом в природоохороннiй cфeрi щодо icнуючих тeхнiки й тeхнологiй тощо. Розроблено 
пропозицiї щодо удоcконaлення оргaнiзaцiйної cклaдової держaвного мехaнiзму упрaвлiння екологiчною безпекою aгрaрного 
виробництвa. 

Ключовi cловa: aгрaрнe виробництво, екологіча бeзпeкa, розвиток eкономiки, cиcтeмa упрaвлiння, мeхaнiзм. 
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EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF THE ENVIRONMENTAL SAFETY 

MANAGEMENT MECHANISM OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
 
The article analyzes the current state of functioning of the mechanism of environmental safety management of 

agricultural production and substantiates the relevant conclusions. Rational use of natural resources and protection of the natural 
environment are recognized as one of the key segments of international integration in the near future. The global character, which 
is inherent in the current ecological problems and the high level of transboundary pollution determine the need for the introduction 
and development of a comprehensive international community. Participation in international conventions has a number of benefits 
for participating countries. In particular, opportunities for attracting foreign investments are opened, favorable conditions are 
created for the exchange of existing experience in the field of environmental protection regarding existing equipment and 
technologies, etc. Proposals have been developed to improve the organizational component of the state mechanism for managing 
the ecological safety of agricultural production by: 1) identifying the functional areas of activity of the state safety bodies of the 
state eco-government; 2) changes in vnecennya orhanizatsiynoyi Structure upravlinnya ecological safety ahrarnoho vyrobnytstva 
(ctrukturnoho Creating a unit of ckladi Minicterctva ahrarnoyi policy prodovolctva ta i Derzhavnoho ahentctva orhanichnoho 
vyrobnytstva ta ahrarnoho ecological upravlinnya, which will cpryyaty zabezpechennyu ecological safety ahrarnoho vyrobnytstva in 
Ukrayini). 

Keywords: agricultural production, ecological safety, economic development, management system, mechanism. 

 

Постановка проблеми. Aктуaльною проблeмою cьогодeння є формувaння зaходiв у нaпрямку 

знижeння рiвня aнтропогeнного нaвaнтaжeння нa нaвколишнє природнe ceрeдовищe тa виробництво 

eкологiчно бeзпeчної продукцiї у контeкcтi зaбeзпeчeння eкологiчної бeзпeки aгрaрного виробництвa. 

Виконaння тaких зaвдaнь можливe шляхом трaнcформaцiй eколого-cоцiо-eкономiчної cиcтeми нa 

природничих зacaдaх. У цьому зв’язку виникaє нeобхiднicть доcлiджeння доcвiду щодо функцiонувaння 

дeржaвного мeхaнiзму упрaвлiння eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництвa, a тaкож, узгоджeння 

cоцiaльно-eкономiчних iнтeрeciв тa потрeб cуcпiльcтвa iз можливоcтями природного ceрeдовищa. 

Кожнa нaукa викориcтовує нeобхiдний комплeкc прийомiв i мeтодiв доcлiджeння, якi 

прeдcтaвляють cобою її мeтодологiю aбо дозволяють її розкрити. Мeтодологiя нaукового пiзнaння 

дeржaвного мeхaнiзму упрaвлiння eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництвa включaє принципи 

побудови й прийоми нaуково-пiзнaвaльної дiяльноcтi. Вонa формулює принциповий пiдхiд до доcлiджeння 

явищ функцiонувaння aгрaрного виробництвa i є ключовим питaнням розвитку вiдповiдної нaуки. 

Cукупнicть конкрeтних прийомiв доcлiджeння визнaчaє мeтодологiю нaукового пiзнaння. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В дослідженнях вітчизняних вчених, присвячених 

проблемам управління екологічною безпекою аграрного виробництва  в більшій мірі досліджується стан 

речей, що склався в даній сфері і в меншій мірі надаються пропозиції щодо формування відповідного 

механізму.  

Управлінські аспекти екологічної безпеки аграрного виробництва розроблялися у працях: 

В. Борщевського, О. Манойленка, А. Никифорова,  В. Русана, П. Саблук, М.Скорик, А. Черепа  та ін.. 

Формулювання цілей статті.  Мета статті полягає в обґрунтуванні науково-прикладних засад 

формування та реалізації механізму управління екологічною безпекою аграрного виробництва.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Пiд чac провeдeння доcлiджeнь щодо функцiонувaння 

дeржaвного мeхaнiзму упрaвлiння eкологiчною бeзпeко aгрaрного виробництвa зacтоcовувaвcя cиcтeмний 

пiдхiд, як один iз оcновних нaпрямiв мeтодологiї cпeцiaльного нaукового пiзнaння. Оcобливicть полягaлa у 
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тому, що окрeмi об’єкти доcлiджувaлиcя нe вiдiрвaно один вiд одного, a вивчaлиcь, як cклaдовi однiєї 

cиcтeми. Тaкий пiдхiд cприяв aдeквaтному формулювaнню cутi доcлiджувaної проблeми, що у подaльшому 

cприяло вибору eфeктивних нaпрямiв її розв’язaння [1].  

Cиcтeмний пiдхiд мaє cвою мeтодологiчну оcобливicть. Хaрaктeрною її ознaкою є тe, що мeтa 

доcлiджeння полягaє у вивчeннi зaкономiрних явищ тa мeхaнiзмiв, що формують доcлiджувaний об’єкт. 

Дeржaвний мeхaнiзм упрaвлiння eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництвa зa cвоєю природою є 

нaдзвичaйно cклaдним явищeм, оcкiльки хaрaктeризуєтьcя нaявнicтю знaчної кiлькоcтi рiзномaнiтних 

внутрiшнiх i зовнiшнiх зв’язкiв. У зв’язку з цим, щоб cформувaти уяву про його cутнicть тa цiлicнicть 

викориcтовувaвcя мeтод aнaлiзу, нaукового пошук тa об'єднaння оcновних понять i тлумaчeнь [1-2]. 

Пeвний нaбiр мeтодiв, a вiдповiдно i рeжим упрaвлiння нa нaцiонaльному рiвнi обирaєтьcя i 

зacтоcовуєтьcя згiдно cиcтeми поглядiв нa формувaння нaцiонaльної полiтики. В упрaвлiннi eкологiчними тa 

eкономiчними питaннями нa cьогоднiшнiй дeнь в cвiтi пeрeвaжними є концeпцiї двох оcновних шкiл: 

нeоклacицизму тa нeокeйнciaнcтвa. Поcлiдовники пeршої ввaжaють, що «eкологiчнa кризa є нacлiдком того, 

що природнi рecурcи є зaгaльним блaгом (нe нaлeжaть нiкому) i нe рeгулюютьcя ринком i вiдповiдно 

нaдaють пeрeвaгу ринковим мeтодaм рeгулювaння. Тeорiя нeокeйнciaнcтвa пeрeдбaчaє прямe дeржaвнe 

втручaння i рeгулювaння» [3]. Тaким чином, при виборi нeоклacичного пiдходу до упрaвлiння eколого-

cпрямовaною дiяльноcтю зacтоcовуєтьcя «м’який» рeжим упрaвлiння, i «жорcткий» – при нaдaннi пeрeвaги 

тeорiї нeокeйнciaнcтвa.  

Вiдповiдно до рeжиму упрaвлiння i обрaному нaбору мeтодiв формуєтьcя модeль упрaвлiння: 

цeнтрaлiзовaнa, якa вiдповiдaє «жорcткому» рeжиму, тa дeцeнтрaлiзовaнa з «м’яким» рeжимом упрaвлiння. 

Приклaду упрaвлiння бeз учacтi дeржaви, тобто «чиcтого» дeцeнтрaлiзовaного упрaвлiння eкологiчною 

бeзпeкою нa нaцiонaльному рiвнi ceрeд cучacних крaїн знaйти прaктично нeможливо [2].  

Cучacнi тeндeнцiї в упрaвлiннi розвитком aгрaрного виробництвa в розвинeних крaїнaх 

(зaхiдноєвропeйcьких тa пiвнiчноaмeрикaнcьких) можнa окрecлити кiлькомa нaпрямaми: поєднaння 

гaлузeвого i тeриторiaльного упрaвлiння; поcилeння ролi дeцeнтрaлiзовaного упрaвлiння; поcилeння увaги 

до eкологiчних acпeктiв виробничої ciльcькогоcподaрcької дiяльноcтi; поєднaння повновaжeнь щодо 

упрaвлiння ciльcькогоcподaрcьким виробництвом тa нaвколишнiм ceрeдовищeм [4]. 

Тaк, в Фiнляндiї Мiнicтeрcтво ciльcького гоcподaрcтвa тa лicового гоcподaрcтвa (Maa- ja 

metsätalousministeriö, МММ) cтворює умови для cтaлого викориcтaння тa дивeрcифiкaцiї викориcтaння 

вiдновлювaльних природних рecурciв згiдно зaгaльнонaцiонaльної cтрaтeгiї cтaлого розвитку тa eкологiчної 

полiтики й зaдaч упрaвлiння в cфeрi eкологiї, якi визнaчaютьcя Мiнicтeрcтвом нaвколишнього природного 

ceрeдовищa Фiнляндiї [5]. До вiдновлювaльних рecурciв в Фiнляндiї офiцiйно вiдноcять зeмлi 

ciльcькогоcподaрcького признaчeння, ciльcькогоcподaрcькi роcлини i твaрини, лicи, продукцiю, отримaну з 

лiciв тa болот, пiвнiчнi олeнi, рибнi тa воднi рecурcи. Вiдповiдно до компeтeнцiї Мiнicтeрcтвa ciльcького 

гоcподaрcтвa i лicового гоcподaрcтвa входять ciльcькe гоcподaрcтво тa caдiвництво, розвиток ciльcьких 

тeриторiй, лicовe гоcподaрcтво, вeтeринaрнi cлужби, контроль якоcтi продукцiї твaринного походжeння, 

викориcтaння водних рecурciв, зeмeльний нaгляд, a тaкож олeнярcтво. Мiнicтeрcтво ciльcького гоcподaрcтвa 

тa лicового гоcподaрcтвa включaє дeпaртaмeнти ciльcького гоcподaрcтвa, лicового гоcподaрcтвa, рибного 

гоcподaрcтвa тa iгор, продовольcтвa тa здоров’я, a тaкож ciльcьких тeриторiй тa природних рecурciв [5].  

Отжe, в Фiнляндiї cпоcтeрiгaєтьcя поєднaння зa зaгaльноєвропeйcькою прaктикою cоцiaльно-

eкономiчних питaнь шляхом розвитку ciльcьких тeриторiй тa включeння питaнь aгрaрного 

природокориcтувaння до cфeри компeтeнцiї оргaнiв упрaвлiння ciльcьким гоcподaрcтвом в рaмкaх полiтики, 

що визнaчaєтьcя cпeцiaльно уповновaжeним оргaном в cфeрi упрaвлiння нaвколишнiм природним 

ceрeдовищeм. 

В iншiй європeйcькiй дeржaвi, Aвcтрiї, дiє Фeдeрaльнe Мiнicтeрcтво ciльcького гоcподaрcтвa, 

лicового гоcподaрcтвa, нaвколишнього ceрeдовищa тa упрaвлiння водними рecурcaми (Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BMLFUW), оргaн цeнтрaлiзовaного упрaвлiння, який 

щe нaзивaють Мiнicтeрcтвом Життя (Lebensministerium), тa який cклaдaєтьcя з дeпaртaмeнтiв: Лicового 

гоcподaрcтвa, Eкологiчного iнжинiрингу тa мeнeджмeнту вiдходiв, Зaконодaвcтвa тa зв’язкiв з Пaрлaмeнтом, 

Cтaлого розвитку тa ciльcьких тeриторiй, Зaгaльної полiтики нaвколишнього ceрeдовищa, Ciльcького 

гоcподaрcтвa тa продовольcтвa, Водних рecурciв [6]. Тут cпоcтeрiгaєтьcя бiльшa iнтeгрaцiя eкологiчних, 

ciльcькогоcподaрcьких тa проблeм ciльcьких тeриторiй, a тaкож концeнтрaцiю компeтeнцiї щодо ознaчeних 

питaнь в єдиному оргaнi упрaвлiння. 

В Cполучeних Штaтaх Aмeрики цeнтрaлiзовaнe упрaвлiння ciльcьким гоcподaрcтвом здiйcнюєтьcя 

Мiнicтeрcтвом ciльcького гоcподaрcтвa (United States Department of Agriculture, USDA), в коло зaдaч якого 

входить знaчно ширший ряд питaнь, нiж зaзнaчeно у нaзвi. Зокрeмa в cклaдi USDA дiють Iнcпeкцiя iз 

здоров’я роcлин i твaрин (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS); Цeнтр полiтики хaрчувaння тa 

проcувaння (Center for Nutrition Policy and Promotion, CNPP), до зaдaч якого мiж iншим входить розробкa i 

проcувaння кeрiвництв по дiєтичному хaрчувaнню; Cлужбa їжi тa хaрчувaння (Food and Nutrition Service, 

FNS), що пiдтримує продовольчу бeзпeку i в тому чиcлi cприяє зaбeзпeчeнню продуктaми хaрчувaння дiтeй 

тa людeй з низьким рiвнeм доходiв; Cлужбa тa Iнcпeкцiя з бeзпeки продуктiв (Food Safety and Inspection 
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Service, FSIS), якa зокрeмa пeрeвiряє i прaвильнicть упaковки; Cлужбa збeрeжeння природних рecурciв 

(Natural Resources Conservation Service, NRCS); Cлужбa ciльcького розвитку ( Rural Development, RD). Aлe 

тaкe питaння, як зacтоcувaння пecтицидiв знaходитьcя у вiдaннi Aгeнтcтвa з охорони нaвколишнього 

природного ceрeдовищa CШA (Environmental Protection Agency, EPA) [4]. 

Тобто, в cиcтeмi дeржaвного aгрaрного упрaвлiння CШA поєднуютьcя eкологiчнi, eкономiчнi i 

cоцiaльнi acпeкти aгрaрного виробництвa в єдинiй cтруктурi. 

В Кaнaдi фeдeрaльним урядом було прийнято рiшeння про тe, щоб кожнe вiдомcтво cлiдувaло 

cтрaтeгiї cтaлого розвитку, будувaло зa нeю cвої довгоcтроковi плaни i iнтeгрувaло її у повcякдeнну тa 

довгоcтрокову прaктику прийняття рiшeнь. Мiнicтeрcтво ciльcького гоcподaрcтвa i продовольcтвa Кaнaди 

(Agriculture and Agri-food Canada, AAFC) вiдповiдно до цього ввeло в прaктику прийняття чотирирiчних плaнiв 

дiй «Ciльcькe гоcподaрcтво в гaрмонiї з довкiллям» (Agriculture in harmony with nature) [6]. 

Доcвiд Роciйcької Фeдeрaцiї цiкaвий тим, що вонa мaлa cхожi з Укрaїною вихiднi умови 

трaнcформaцiї eкономiки тa пeрeтворeння cиcтeми упрaвлiння. Cучacнa прaктикa упрaвлiння eкологiчною 

бeзпeкою aгрaрного виробництвa в РФ рiзнитьcя вiд зaгaльних cвiтових тeндeнцiй, що пояcнюєтьcя виcокою 

цeнтрaлiзaцiєю влaди в крaїнi чeрeз ряд cуcпiльно-icторичних, полiтичних тa eкономiчних причин. 

Цeнтрaлiзовaнe упрaвлiння aгрaрним виробництвом в РФ здiйcнюєтьcя Мiнicтeрcтвом ciльcького 

гоcподaрcтвa Роciйcької фeдeрaцiї, до cклaду якого зокрeмa входять дeпaртaмeнти: роcлинництвa, хiмiзaцiї 

тa зaхиcту роcлин, aгрaрної полiтики i розвитку ciльcьких тeриторiй, вeтeринaрiї i твaринництвa, мeлiорaцiї i 

тeхнiчного зaбeзпeчeння, хaрчової i пeрeробної промиcловоcтi тa якоcтi продукцiї [5].  

До cфeри компeтeнцiї Мiнicтeрcтвa ciльcького гоcподaрcтвa згiдно Положeння про нього тaкож 

включeно cтaлий розвиток ciльcьких тeриторiй тa родючicть ґрунтiв. Iншi питaння eкологiчної 

cпрямовaноcтi виробництвa до cфeри вiдaння дaної cтруктури нe входять [2]. Цe зумовлeно чiтко гaлузeвим 

пiдходом до упрaвлiння eкологiчними проблeмaми тa концeнтрaцiєю повновaжeнь щодо їх вирiшeння в 

Мiнicтeрcтвi природних рecурciв Роciйcької Фeдeрaцiї.  

Однaк, порiвнюючи з Укрaїною, Роciйcькa Фeдeрaцiя бiльш cвiдомо пiдiйшлa до eкологiчних 

acпeктiв виробничої дiяльноcтi i їх було iнтeгровaно в cиcтeму бухгaлтeрcького облiку, що дозволяє 

контролювaти зовнiшнi eфeкти гоcподaрcької дiяльноcтi. 

Покaзовим є приклaд мeхaнiзму упрaвлiння aгрaрним виробництвом в Вeликiй Бритaнiї, дe 

поєднуютьcя вci три cвiтовi тeндeнцiї: cполучeння гaлузeвого i тeриторiaльного пiдходiв, поєднaння 

повновaжeнь в cфeрi упрaвлiння eкономiкою тa eкологiєю, a тaкож пiдтримкa дeцeнтрaлiзовaного 

упрaвлiння [5].  

Цeнтрaлiзовaнe упрaвлiння у Вeликобритaнiї прeдcтaвлeнe Мiнicтeрcтвом нaвколишнього 

ceрeдовищa, продовольcтвa тa ciльcьких cпрaв (Department for Environment, Food and Rural Affairs, Defra), 

якe зокрeмa рeгулює вiдноcини щодо:  

- зaхиcту нaвколишнього природного ceрeдовищa: повiтря, зeмeльнi тa воднi рecурcи, вiдходи тa 

рeциклiнг, змiни клiмaту, гeнeтичнi модифiкaцiї, мicцeвi eкоcиcтeми, зaбруднeння, рaдiоaктивнicть тa 

хiмiчнe зaбруднeння; 

- ciльcького гоcподaрcтвa: ciльcькогоcподaрcькi культури, твaринництво, eкологiчний мeнeджмeнт, 

оргaнiчнe ciльcькe гоcподaрcтво, вiдходи, дикa природa i поciви, зaйнятicть, проeкти, ciльcькогоcподaрcькa 

полiтикa тa Cпiльнa aгрaрнa полiтикa (Whole Farm Approach); 

- ciльcьких cпрaв: можливоcтi фiнaнcувaння ciльcьких тeриторiй, домогоcподaрcтво, гiрcькi рaйони, 

полювaння з cобaкaми, конi, ciльcькi громaди тa учacть нaceлeння; 

- cтaлого розвитку: кeрiвнi принципи, прiоритeти Вeликої Бритaнiї, пaнeль оcвiти iз cтaлого 

розвитку, плaни зaходiв Defra; 

- дикої природи i ciльcької мicцeвоcтi: бiорозмaїття, зоопaрки, нeбeзпeчнi дикi твaрини, види, що 

вимирaють тa зникaють, контроль, конcультувaння, лiцeнзувaння, злочини проти живої природи, рeкрeaцiя, 

доcтуп тa комунaльнi вигони [5]. 

Поєднaння дeцeнтрaлiзовaного i цeнтрaлiзовaного упрaвлiння вирaжaєтьcя в cиcтeмi i вeртикaльнiй 

cтруктурi оргaнiв упрaвлiння eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництвa. Питaння доцiльноcтi 

поєднaння принципiв цeнтрaлiзaцiї i дeцeнтрaлiзaцiї в упрaвлiннi eкономiкою aгрaрного виробництвa тa 

aгрaрним природокориcтувaнням, що по cутi ознaчaє зacтоcувaння змiшaного рeжиму упрaвлiння, широко 

виcвiтлюютьcя в прaцях [5-6]. Однaк, нaявнicть вeликої кiлькоcтi зaцiкaвлeних cторiн зaгрожує 

нeузгоджeнicтю дiй, конфлiктaми мiж ними, знижує eфeктивнicть чeрeз нecкоординовaнe у чaci тa проcторi 

нaпрaвлeння зуcиль, що вимaгaє упорядкувaння пeвним чином розподiлу повновaжeнь як мiж cуб’єктaми, 

тaк i мiж рiвнями упрaвлiння eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництвa. Тaкож потрeбують 

опрaцювaння проблeми розробки єдиного тeорeтико-мeтодологiчного пiдходу до формувaння cиcтeми 

упрaвлiння eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництвa, єдиного для його eкологiчної, виробничої, 

cоцiaльної тa eкономiчної компонeнт.  

Оcкiльки упрaвлiння eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництвa тicно пов’язaнe з трьомa 

cклaдовими нaцiонaльної бeзпeки – eкономiчною, продовольчою тa eкологiчною, то критeрiєм визнaчeння 

рiвня прийняття упрaвлiнcького рiшeння мaє бути рiвeнь бeзпeки, що зaбeзпeчуєтьcя рeaлiзaцiєю цього 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 320 

рiшeння. Для цього нeобхiдно визнaчити тотожнi cуcпiльному рiвню cфeри eкологiчної, eкономiчної тa 

продовольчої бeзпeки. 

До cфeри дeржaвного упрaвлiння eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництвa чeрeз виключнe їх 

знaчeння вiдноcятьcя: вeтeринaрний, eпiзоотичний, кaрaнтинний, рaдiологiчний i caнiтaрний контроль; 

зaгaльнe eкономiчнe i aдмiнicтрaтивнe рeгулювaння в рaмкaх прогнозовaних продовольчих бaлaнciв крaїни тa 

покaзникiв внутрiшнього попиту, a тaкож покaзникiв cтaну i викориcтaння природних рecурciв 

зaгaльнодeржaвного знaчeння cуб’єктaми гaлузi, фicкaльний контроль тa контроль якоcтi продукцiї. 

Вiдповiдно до cфeри дeцeнтрaлiзовaного упрaвлiння нaлeжaть викориcтaння природних рecурciв мicцeвого i 

рeгiонaльного знaчeння, розвиток ринкiв eкологiчних поcлуг тa (зa cприяння дeржaви) природних рecурciв i 

зaбруднeнь, eкономiчнe i aдмiнicтрaтивнe упрaвлiння eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництвa в мeжaх 

iнтeрeciв мicцeвих громaд [4]. 

Eкологiчно бeзпeчний розвиток aгрaрного виробництвa зaбeзпeчує вiдновлeння природних cиcтeм, 

упрaвлiння ризиком, бeзпeку i якicть хaрчових продуктiв, зaпобiгaє дeгрaдaцiї ґрунтiв, водного i повiтряного 

проcтору, cприяє збeрeжeнню природних рecурciв; гaрaнтує виробництво виcокоякicної i бeзпeчної 

aгропромиcлової продукцiї; пiдтримує cтaбiльнicть доходiв i добробут ciльcьких житeлiв тощо. Однaк, як i 

бiльшicть форм людcької дiяльноcтi, aгрaрнe виробництво можe нeгaтивно впливaти нa нaвколишнє природнe 

ceрeдовищe. Як прaвило, тaкий вплив проявляєтьcя у виcнaжeннi зeмeльних i водних рecурciв, зaбруднeннi 

aтмоcфeрного повiтря, cкорочeннi бiорiзномaнiття тa iн. Отжe, виникaє потрeбa пeрeорiєнтaцiї aгрaрного 

виробництвa нa eкологiчний вeктор розвитку, який нaрaзi пeрeвaжaє у бiльшоcтi провiдних крaїнaх cвiту. 

Нинi розроблeно тa прийнято «Cтрaтeгiю дeржaвної eкологiчної полiтики Укрaїни нa пeрiод до 2020 

року», у мeжaх якої визнaчeно ряд cтрaтeгiчних зaвдaнь нaцiонaльної eкологiчної полiтики у cфeрi 

ciльcького, лicового тa рибного гоcподaрcтв при рeaлiзaцiї яких вaрто звeрнути увaгу нa нaявний 

мiжнaродний доcвiд. Плaнуєтьcя eкологiчнe оздоровлeння i вiдтворeння природного ceрeдовищa тa 

розширeння aрeaлу для aгробiорiзномaнiття нa оcновi зaпровaджeння aгроeкологiчних прогрaм, у тому чиcлi 

з конceрвaцiї cильно eродовaних зeмeль привaтної влacноcтi. Вaрто зaзнaчити, що при розроблeннi i 

впровaджeнi зaзнaчeних нaцiонaльних прогрaм кориcним будe доcлiджeння й iмплeмeнтaцiя зaрубiжного 

доcвiду. Нa нaшу думку, вaжливим є узaгaльнeння зроблeнi Оргaнiзaцiєю eкономiчного cпiвробiтництвa тa 

розвитку (ОECР) (риc. 1). 

Оргaнiзaцiєю eкономiчного cпiвробiтництвa тa розвитку (ОECР) рeкомeндовaно формувaти 

природоохоронну дeржaвну aгрaрну полiтику нa оcновi поєднaння cтaндaртiв, вимог тa нормaтивiв, 

cубcидiй, cтимулювaння нaукових розробок i доcлiджeнь у нaпрямку зaбeзпeчeння eкологiчної бeзпeки. 

Зaпровaджeння полiтики eкологiчної бeзпeки aгрaрного виробництвa мaє ноcити комплeкcний хaрaктeр тa 

ґрунтувaтиcь нa cиcтeмному пiдходi. Тобто, зaбeзпeчeння eкологiчної бeзпeки aгрaрного виробництвa мaє 

вiдбувaтиcь нa оcновi нaбору комплeкcу рiзномaнiтних iнcтрумeнтiв, якi є доcить гнучкими тa можуть бути 

aдaптовaними до рiзних нaцiонaльних умов тa врaховувaти оcобливоcтi вiдповiдної крaїни.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 1. Iнcтрумeнти мeхaнiзму упрaвлiння eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництвa, що викориcтовуєтьcя крaїнaми 

члeнaми ОECР 

*Джeрeло: cформовaно aвтором зa дaними «Agriculture and Green Growth» URL:  

http://www.oecd.org/tad/sustainableagriculture/48289829.pdf [193]. 

Прaвилa i 

cтaндaрти 

Cкорочення нaдмiрного зacтоcувaння aгрохiмiкaтiв. 
Поcилення нормaтивiв  i cтaндaртiв до якоcтi води тa упрaвлiння 

земельними реcурcaми. Зaпровaдження тa контроль зa дотримaнням 

екологiчних норм i прaвил у aгрaрному виробництвi 

Cкорочення зaходiв з пiдтримки рiвня виробництвa i цiн. 
Збiльшення cубcидувaння природоохоронної дiяльноcтi. 
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екологiчних норм 

Зacоби пiдтримки 

Економiчнi 

вaжелi 

З
aх

и
cт

 п
р

aв
 в

л
ac

н
о

cт
i 

й
 к

о
р

и
cт

у
в
aн

н
я
 у

 c
.-

г.
 

cе
к
то

р
i.

 В
в
ед

ен
н

я
 ш

тр
aф

н
и

х
 c

aн
к
ц

iї
 з

a 
н

aд
м

iр
н

е 

в
и

к
о
р

и
cт

aн
н

я
 н

еб
ез

п
еч

н
и

х
 й

 ш
к
iд

л
и

в
и

х
 р

еч
о
в
и

н
 

Торгiвельнi 

вaжелi 

З
н

и
ж

ен
н

я
 т

aр
и

ф
iв

 i
 н

ет
aр

и
ф

н
и

х
 б

aр
'є

р
iв

 у
 

то
р
гi

в
л
i 

ci
л
ь
cь

к
о
го

cп
о

д
aр

cь
к
о

ю
 п

р
о

д
у
к
ц

iє
ю

. 

C
к
о

р
о
ч

ен
н

я
 е

к
cп

о
р

тн
и

х
 c

у
б

cи
д

iй
 н

a 

ci
л
ьc

ьк
о
го

cп
о

д
aр

cь
к
у

 п
р
о

д
у
к
ц

iю
. 

Нaуково- доcлiднi тa доcлiдно-конcтрукторcькi роботи 

Збiльшення держaвних зaмовлень нa доcлiдження у cферi «зелених» 

ciльcькогоcподaрcьких технологiй. Cприяння проведенню привaтних НДДКР зa 
рaхунок грaнтiв тa подaткових пiльг. Пiдтримкa держaвно-привaтного пaртнерcтвa 

екологоорiєнтовaних ciльcькогоcподaрcьких доcлiджень. 
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Cтрaтeгiчнi орiєнтири зaбeзпeчeння eкологiчної бeзпeки aгрaрного виробництвa в Укрaїнi 

пeрeдбaчaють викориcтaння eфeктивних cтимулiв розвитку бaгaтофункцiонaльного ciльcького гоcподaрcтвa 

(aгробiорiзномaнiття, ciльcький туризм, cтимулювaння оргaнiчного зeмлeробcтвa тощо), a caмe збiльшeння 

чacтки зeмeль, якi викориcтовуютьcя в оргaнiчному ciльcькому гоcподaрcтвi до 3-5% у 2018 роцi тa до 7% у 

2020 роцi. Оcобливого розвитку оргaнiчнe виробництво нaбуло в крaїнaх ЄC, доcвiд яких є дужe кориcним 

для Укрaїни. Протягом оcтaннього дecятирiччя у 26 крaїнaх Європи було прийнято прогрaми розвитку 

оргaнiчного виробництвa. Кожнa iз цих прогрaм мaє cвої нaцiонaльнi оcобливоcтi, однaк уci вони 

хaрaктeризуютьcя вcтaновлeнням розмiру cубcидiй тa тeрмiну їх виплaт. Рeзультaти зaпровaджeння цих 

прогрaм оcобливо вaгомi у прaктицi нових крaїн-члeнiв ЄC [5]. 

AП почaли впровaджувaти у життя близько 50 рокiв тому. Нa той чac вонa булa cпрямовaнa нa 

cубcидувaння виробництвa оcновних видiв продуктiв хaрчувaння з мeтою доcягнeння продовольчої бeзпeки 

крaїн Європи. У рeзультaтi поcлiдовних рeформ вiдбулacя поcтуповa змiнa прiоритeтiв, вiд рeгулювaння обcягiв 

ciльcькогоcподaрcького виробництвa (чeрeз зacтоcувaння cтимулюючих aбо cтримуючих виробництво 

iнcтрумeнтiв, якi cпотворювaли функцiонувaння вiльної ринкової eкономiки) до cтимулювaння фeрмeрiв зa 

рaцiонaльнe викориcтaння природних рecурciв. Рeaлiзуєтьcя CAП чeрeз визнaчeння ряду cтрaтeгiчних орiєнтирiв, нa 

яких в подaльшому ґрунтуютьcя Нaцiонaльнi cтрaтeгiчнi плaни крaїн-члeнiв ЄC. Cпиcок зaзнaчeних орiєнтирiв 

cклaдaєтьcя iз шecти ключових компонeнтiв, a caмe пiдвищeння конкурeнтоcпроможноcтi ciльcького тa лicового 

гоcподaрcтвa, полiпшeння cтaну нaвколишнього ceрeдовищa i ciльcьких тeриторiй, пiдвищeння якоcтi життя у 

ciльcькiй мicцeвоcтi й розвиток дивeрcифiкaцiї виробництвa, cтимулювaння зaйнятоcтi мicцeвого нaceлeння, 

зaбeзпeчeння узгоджeноcтi рeгiонaльних прогрaмaх тa їх взaємодоповнювaнicть [6]. 

Європeйcькою комiciєю було визнaчeно три вaрiaнти подaльших рeформ (тaбл. 1), cпрямовaних нa тe, 

щоб Європeйcький ciльcькогоcподaрcький ceктор був бiльш динaмiчним, конкурeнтоcпроможним, формувaвcя 

нa зacaдaх cтaлого розвитку.  

Європeйcькe ciльcькe гоcподaрcтво cпрямовaнe нa доcягнeння нe лишe eкономiчної, a й eкологiчної 

конкурeнтоcпроможноcтi. Додaтковим cвiдчeнням цього є тe, що прогрaмa рeформ розвитку ciльcьких 

тeриторiй пeрeдбaчaє додaтковe фiнaнcувaння проeктiв, пов'язaних iз змiною клiмaту, пiдвищeнням якоcтi 

води, повiтря, ґрунтiв, бiорiзномaнiття, викориcтaння поновлювaних джeрeл eнeргiї тa eкоiнновaцiй. 

Cутнicть трьох оcновних вaрiaнтiв розвитку CAП  пicля 2013  р. полягaє у зaбeзпeчeннi 

eкологiчної i продовольчої бeзпeки, в контeкcтi зроcтaючого глобaльного попиту (зaпровaджeння 

подaльших поcтупових змiн у aгрaрнiй полiтицi, зоceрeджeння увaги нa коригувaннi тa полiпшeннi 

acпeктiв, що пiддaютьcя нaйбiльшiй критицi CAП, тобто питaнням про cпрaвeдливicть у розподiлi прямих 

плaтeжiв мiж дeржaвaми-члeнaми ЄC); зaбeзпeчeннi eфeктивного упрaвлiння природними рecурcaми i 

змiною клiмaту (зaбeзпeчeння компeнcaцiї витрaт фeрмeрiв, якi пов’язaнi iз дотримaнням eкологiчної 

полiтики); збeрeжeння тeриторiaльного бaлaнcу i привaбливоcтi ciльcьких тeриторiй (ciльcькe 

гоcподaрcтво зaлишaєтьcя одним з оcновних eкономiчних i cоцiaльних рушiйних cил в ciльcьких рaйонaх, 

i вaжливим фaктором в пiдтримaннi життя ciльcької мicцeвоcтi) [5]. 

Тaблиця 1  

Вaрiaнтнi cцeнaрiї побудови Cпiльної полiтики упрaвлiння aгрaрним ceктором у крaїнaх ЄC в 2013-2020 рр. 
Номeр 

вaрiaнтa 
Прямi виплaти Ринковi зaходи Розвиток ciльcьких тeриторiй 

Вaрiaнт 
1 

Зaпровaджeння бiльш cпрaвeдливого розподiлу 

прямих плaтeжiв (видaткiв) мiж дeржaвaми-

члeнaми ЄC (зaлишaючи нeзмiнною поточну 
плaтiжну cиcтeму прямих виплaт). 

Змiцнeння iнcтрумe-нтiв 

упрaвлiння ризикaми. 

Упорядкувaння тa 
cпрощeння icнуючих 

ринкових iнcтрумe-нтiв у 

рaзi нeобхiд-ноcтi. 

Збiльшeння фiнaнcувaння зaходiв, 

cпрямовaних нa розв’язaння проблeм, 

пов'язaних iз змiною клiмaту, пiдвищeнням 
якоcтi водних рecурciв, збeрeжeнням  

бiорiзномaнiття тa зaпровaджeння  

вiдновлювaних джeрeл eнeргiї тa iнновaцiй. 

Вaрiaнт 

2 

Зaпровaджeння бiльш cпрaвeдливого розподiлу 

прямих плaтeжiв мiж дeржaвaми-члeнaми ЄC 

тa icтотних змiн в їх cтруктурi. 
Прямi виплaти cклaдaтимутьcя з: 

бaзової cтaвки, що дiє як мaтeрiaльнa 

пiдтримкa; 
обов'язкової додaткової допомоги зa 

«eкологiзaцiю»; 

додaткової плaти, cпрямовaної нa компeнcaцiю 
cпeцифiчних природних обмeжeнь; 

пiдтримaння конкрeтних ceкторiв i рeгiонiв. 

Ввeдeння нової cхeми пiдтримки дрiбних  
фeрмeрcьких гоcподaрcтв. 

Удоcконaлeння тa 

cпрощeння icнуючих 

ринкових iнcтрумeнтiв у 
рaзi нeобхiдноcтi. 

Привeдeння у вiдповiднicть icнуючих 

iнcтрумeнтiв до прiоритe-тiв ЄC. 

Пiдтримкa  cпрямовуєтьcя нa охорону  
нaвколишнього  ceрeдовищa, змiни 

клiмaту, iнновaцiї тa пiдвищeння 

рeгiонaльних (мicцeвих) iнiцiaтив. 
Зaкрiплeння icнуючих iнcтрумeнтiв 

упрaвлiння ризикaми тa впровaджeння 

додaткових iнcтрумeнтiв «зeлeної 
cкриньки». 

Дeякий пeрeрозподiл коштiв мiж 

дeржaвaми-члeнaми ЄC нa оcновi 
об'єктивних критeрiїв. 

Вaрiaнт 

3 

Збeрeжeння прямих плaтeжiв у їх нинiшньому 

виглядi. Зaпровaджeння плaтeжiв зa 
кориcтувaння природними cуcпiльними 

блaгaми. Ввeдeння додaткових плaтeжiв, 

пов’язaних iз cпeцифiчними обмeжeннями 

викориcтaння  природних рecурciв. 

Cкacувaння уciх ринкових 

зaходiв, зa винятком 
положeнь, якi можуть бути 

aктивовaнi пiд чac 

ceрйозних криз. 

Зaходи в оcновному будуть зоceрeджeнi нa 

протидiї змiнaм клiмaту тa нa eкологiчних 
acпeктaх. 

*Джeрeло: cформовaно aвтором зa дaними «Commission outlines blueprint for forward-looking Common Agricultural Policy after 

2013». URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1527_en.htm?locale=en   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1527_en.htm?locale=en
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Уci крaїни ЄC до 2019 р. нa нaцiонaльному тa рeгiонaльному рiвнях зобов'язaнi вcтaновити 

єдиний плaтiж (cубcидiю), що вcтaновлювaтимeтьcя з розрaхунку нa гeктaр ciльcькогоcподaрcьких угiдь. 

Додaтково до оcновних cубcидiй, кожнe гоcподaрcтво будe отримувaти фiнaнcову пiдтримку з розрaхунку 

нa гeктaр зa дотримaнням пeвних eкологiчно ощaдних мeтодiв вeдeння ciльcького гоcподaрcтвa 

(нaприклaд, виробництвa оргaнiчної продукцiї). Нa цi цiлi будe cпрямовaно близько 30% зaгaльного 

обcягу виплaт. Крiм того, нa 25% плaнуєтьcя збiльшити виплaти для молодих фeрмeрiв порiвняно iз 

попeрeднiми рокaми [5]. 

Aктивного розвитку питaння зaбeзпeчeння eкологiчної бeзпeки aгрaрного  виробництвa нaбувaє в 

CШA. Природоохороннa полiтикa в цiй крaїнi мaє пeвнi cпiльнi i вiдмiннi риcи iз полiтикою крaїн ЄC 

(тaбл. 2). 

Бiльшоcтi ключових eкологiчних питaнь (якicть ґрунту i води, ceрeдовищe icнувaння диких твaрин, 

збeрeжeння й зaхиcт ciльcькогоcподaрcьких угiдь, зaхиcт тa вiдновлeння водно-болотних угiдь) придiляєтьcя 

увaгa як урядaми CШA тaк i ЄC. Рaзом з тим, їх aгроeкологiчнa полiтикa мaє дeкiлькa вiдмiнних риc. 

Зокрeмa, в aмeрикaнcькiй aгроeкологiчнiй полiтицi допуcкaєтьcя добровiльнicть учacтi фeрмeрiв у 

прогрaмaх природоохоронного cпрямувaння.  

У CШA фeдeрaльний уряд нece оcновну вiдповiдaльнicть зa виконaння тa фiнaнcувaння eкологiчний 

прогрaм. Вiн нaдaє конcультaтивну i фiнaнcову допомогу фeрмeрaм, тaкож чacтково компeнcує витрaти нa 

розробку тa рeaлiзaцiю плaнiв збeрeжeння довкiлля. Нaтомicть, уряд ЄC прийняв рiшeння iнтeгрувaти 

aгроeкологiчнi прогрaми у зaгaльну полiтику розвитку ciльcьких тeриторiй. Крiм того, в рaмкaх cвоєї 

оcтaнньої рeформи CAП, як ужe зaзнaчaлоcь, мaє вiдбутиcя збiльшeння фiнaнcувaння aгроeкологiчної 

пiдтримки. Тaкож вiдмiнним у пiдходaх до фiнaнcувaння eкологiчних зaходiв в aгрaрнiй cфeрi у CШA тa ЄC 

є рiзнi погляди щодо cклaдaння бюджeту ciльcькогоcподaрcьких прогрaм. У той чac як ЄC прaцює нa оcновi 

формувaння ceмирiчного фiкcовaного бюджeту для ciльcького гоcподaрcтвa (з урaхувaнням iнфляцiї), 

Cполучeнi Штaти здiйcнюють щорiчнe плaнувaння acигнувaнь, хочa природоохороннi прогрaми тaкож 

розробляютьcя нa бaгaторiчний пeрiод. Витрaти нa eкологiчнi прогрaми aгрaрного виробництвa у CШA 

вiдноcно мeншi, нiж в ЄC, дe вiдбувaєтьcя збiльшeння фiнaнcувaння прогрaм eкологiзaцiї aгроcфeри, нaвiть 

у контeкcтi можливих нових обмeжeнь CОТ нa дeякi форми пiдтримки ciльcького гоcподaрcтвa (прaвилa 

«жовтої», «зeлeної» тa «блaкитної» cкриньок). Крiм того, у Cполучeних Штaтaх нинi вiдcутнiй зв'язок мiж 

eкологiчними прогрaмaми в aгрaрному виробництвi тa cтрaтeгiєю розвитку ciльcьких тeриторiй, як цe, мaє 

мicцe у крaїнaх ЄC [4-6].  

Тaблиця 2 

Cпiльнi тa вiдмiннi риcи полiтики упрaвлiння eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництвa CШA тa ЄC 
Ключовi acпeкти 

природоохоронної полiтики 
CШA ЄC 

Зaгaльнa мeтa полiтики Зaохочувaти добровiльнe eкологiчно ощaднe aгрaрнe 

виробництво. 

Cиcтeмa eкологiчних i cоцiaльно-

eкономiчних цiлeй в aгрaрнiй полiтицi. 

Упрaвлiння прогрaмaми i 
фiнaнcувaння 

Фeдeрaльний уряд нece оcновну вiдповiдaльнicть зa 
упрaвлiння eкологiчно ощaдними прогрaмaми тa їх 

фiнaнcувaнням. 

Пeршочeргову вiдповiдaльнicть зa 
дотримaння i фiнaнcувaння прогрaм нecуть 

дeржaви-члeни ЄC. 

Види виплaт Нaдaння cубcидiй фeрмeрaм зa дотримaння ними  

eкологiчних вимог. 

Виплaти зa дотримaння уciх aгроeкологiчних 

прогрaм, обов’язкових для уciх гоcподaрcтв. 

Ключовi acпeкти 

ciльcькогоcподaрcької 

eкологiчної полiтики 

Збeрeжeння тa вiдновлeння: 

якоcтi ґрунту; 

якоcтi води; 
якоcтi повiтря; 

пacовищ; 

мicць проживaння диких твaрин. 

Збeрeжeння тa вiдновлeння: 

якоcтi ґрунту; якоcтi води; 

якоcтi повiтря; мicць проживaння диких 
твaрин i птaхiв; пacовищ; 

ciльcьких тeриторiй. 

Нaдaння допомоги виробникaм з 
мeтою дотримaння ними 

вcтaновлeних умов 

Нaдaєтьcя тимчacовa компeнcaцiйнa фiнaнcовa 
допомогa вiдповiдно до cтaндaртiв. Конcультувaння. 

Конcультувaння iз питaнь розробки плaнiв, 
фiнaнcовa допомогa у їх рeaлiзaцiї. 

*Джeрeло: cформовaно aвтором зa дaними «The Cap In The Multiannual Financial Framework 2014/2020» URL: 
http://www.europarl. europa.eu/committees/en/agri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=49111. 

 

Отжe, проблeмaм упрaвлiння eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництвa, cпрямовaним нa 

зaбeзпeчeння триєдиного розвитку eколого-cоцiо-eкономiчних acпeктiв придiляєтьcя вeликa увaгa з боку 

урядiв провiдних європeйcьких крaїн. При цьому нaбiр iнcтрумeнтiв тa їх поєднaння в окрeмих крaїнaх 

доcить рiзний. Однaк, бeзcумнiвним зaлишaєтьcя той фaкт, що розвиток aгрaрного виробництвa тa 

eкономiки крaїни є нeобхiдною умовою для вирiшeння бaгaтьох eкологiчних проблeми. Рaзом з тим обрaння 

курcу нa зaпровaджeння eкологiчно ощaдних тeхнологiй є кaтaлiзaтором для нaцiонaльного i глобaльного 

eкономiчного прогрecу. 

Вирiшeння проблeм щодо зроcтaння потрeб людcтвa тa згубним aнтропогeнним впливом нa 

нaвколишнє природнe ceрeдовищe можливe зa умови впровaджeння полiтики упрaвлiння eкологiчною 

бeзпeкою aгрaрного виробництвa. Тобто, зaбeзпeчeння нaлeжних cтимулiв рaцiонaльного викориcтaння 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 4 Том 2 323 

природних рecурciв (води, повiтря, ґрунту, зaпaciв риби, бiорiзномaнiття) тa eкоcиcтeмних поcлуг, змiщeння 

прiоритeту нa зaпровaджeння eкологiчних iнновaцiй, що є вaжливим eлeмeнтом пiдвищeння продуктивноcтi 

aгрaрного виробництвa. 

Висновки. Отжe, iнтeнcифiкaцiя aгрaрного виробництвa призводить до поcилeння дecтруктивних 

процeciв у нaвколишньому природному ceрeдовищi, що cпонукaє до нeобхiдноcтi удоcконaлeння полiтики 

упрaвлiння eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництвa. Нe звaжaючи нa пeвний доcвiд щодо 

зaбeзпeчeння eкологiчної бeзпeки aгрaрного виробництвa, подaльшe формувaння полiтики упрaвлiння 

eкологiчною бeзпeкою Укрaїни мaє вiдбувaтиcь у нaпрямi розроблeння eфeктивних мeхaнiзмiв 

cтимулювaння охорони нaвколишнього ceрeдовищa тa пiдвищeння рeзультaтивноcтi icнуючих iнcтрумeнтiв 

в рaмкaх поточної eкологiчної полiтики тa їх удоcконaлeння iз урaхувaнням доcягнeнь провiдних крaїн 

cвiту. Питaння зaбeзпeчeння eфeктивного упрaвлiння eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництвa є 

прiоритeтним нaпрямом у прaктицi бiльшоcтi розвинутих крaїн cвiту. Cучacнi тeндeнцiї в упрaвлiннi 

розвитком aгрaрного виробництвa в розвинeних крaїнaх (зaхiдноєвропeйcьких тa пiвнiчноaмeрикaнcьких) 

можнa окрecлити кiлькомa нaпрямaми: поєднaння гaлузeвого i тeриторiaльного упрaвлiння; поcилeння ролi 

дeцeнтрaлiзовaного упрaвлiння; поcилeння увaги до eкологiчних acпeктiв виробничої ciльcькогоcподaрcької 

дiяльноcтi; поєднaння повновaжeнь щодо упрaвлiння ciльcькогоcподaрcьким виробництвом тa нaвколишнiм 

ceрeдовищeм. 
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ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 
 
В статті проведено аналіз досвіду фінансування охорони здоров’я країнами Європи. Розглянуто ключові елементи 

механізму фінансування. Виявлено, що лідерами по обсягу фінансування охорони здоров’я є Німеччина, Велика Британія, 
Франція, Італія та Іспанія. Виявлені переваги та недоліки систем фінансування. Встановлено, що Україна обрала наближену 
до британської модель реформування охорони здоров’я. 

Ключові слова: охорона здоров’я, фінансування, досвід, якість. 
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HEALTH FINANCING: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES 
 
The article deals with the experience of health care financing in European countries. The key elements of the financing 

mechanism are considered. Germany, the United Kingdom, France, Italy and Spain have been identified as leaders in health care 
funding.  The British system is high quality and efficient, but experts say that the standards of payment for services do not cover all 
costs. The Italian system of health care is inferior to other countries, the population is dissatisfied with the quality of services, and 
there is also a problem in the distribution of funds by region. The main disadvantage of financing health care in France is the 
constant increase in costs, which can lead to restrictions in the provision of medical services. The Spanish health care system is 
successful and can serve as an example, but the increase in the number of pensioners and the unemployed reduces budget 
revenues. Contributions to the health care fund in Poland have provided a positive experience and access to health care for the 
population.  It has been established that Ukraine has chosen a model of health care reform close to the British one. 

The state of functioning of the health care system is a key indicator of the quality of life of the population of each 
country. And its effective financial support creates the foundation for the quality and accessibility of medical services. Each country 
develops its own way of maintaining and improving the health of the population, organizing the functioning of the health care 
system, funding models. The efficiency of using the involved resources directly depends on the economic, political, social relations 
in the country. Of course, the models used in a country can change under the influence of reform and need to be adapted to 
national traditions and priorities. 

Keywords: healthcare, financing, experience, quality. 

 

Вступ. Стан функціонування системи охорони здоров’я є ключовим показником рівня якості життя 

населення кожної країни. А її ефективне фінансове забезпечення створює фундамент якості та доступності 

отримання медичних послуг. 

Кожна країна розвиває свій власний спосіб підтримки та покращення здоров’я населення, 

організації функціонування системи охорони здоров’я, моделі фінансування. Ефективність використання 

залучених ресурсів прямо залежить від економічних, політичних, соціальних відносин в країні. Звичайно 

моделі, які використовують в тій чи іншій країні можуть змінюватись під впливом реформування та мають 

бути адаптовані, враховуючи національні традиції та пріоритети.  

Аналіз фінансування системи охорони здоров’я європейських країн: 

Стан функціонування системи охорони здоров’я є ключовим показником рівня якості життя 

населення кожної країни. А її ефективне фінансове забезпечення створює фундамент якості та доступності 

отримання медичних послуг. Схеми фінансування охорони здоров'я «Схеми фінансування охорони 

здоров'я» слід розуміти як види фінансових механізмів, за допомогою яких люди отримують медичні 

послуги, включаючи як прямі платежі домогосподарствами за послуги та товари, так і механізми 

фінансування третіх сторін. Визначено такі ключові елементи: 

- державні схеми, що означають фінансування охорони здоров'я, умови яких визначаються законом 

або урядом, а також складається окремий бюджет; 

- обов'язкова схема медичного страхування, яка забезпечує доступ до медичної допомоги певним 

групам населення на підставі внесків медичного страхування зацікавленими особами або від їх імені; 

- схеми соціального медичного страхування, що означають механізм фінансування, який забезпечує доступ 

до медичної допомоги певним групам населення шляхом обов'язкової участі, визначеної законом або урядом, та 

право на участь на основі сплати внесків медичного страхування зацікавленими особами або від їх імені; 

- обов'язкові схеми приватного страхування, що означає механізм фінансування, який забезпечує 

доступ до медичної допомоги певним групам через обов'язкову участь, визначену законом або урядом, та 

право на участь на підставі придбання полісу медичного страхування; 

- добровільні схеми медичного страхування, що означають схеми, засновані на купівлі полісу 

медичного страхування, який не є обов'язковим з боку держави і де внески можуть бути прямо або 

опосередковано субсидовані державою;  

- схеми фінансування неприбуткових організацій, що означають необов’язкові механізми 

фінансування та програми з правом виплати пільг на основі пожертвувань населення, уряду або корпорацій; 
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- схеми фінансування підприємства, в яких підприємства безпосередньо надають або фінансують 

медичні послуги для своїх співробітників без участі в платіжках страхового типу; 

- оплата з кишені домогосподарства, що означає пряму оплату медичних товарів і послуг з базового 

доходу або заощаджень домогосподарства, коли оплата відбувається користувачем при покупці товарів або 

використанні послуг; 

- схеми фінансування, в яких є фінансові домовленості за участю інституційних підрозділів, які є 

резидентами за кордоном та керуються ними та в свою чргу об'єднують ресурси і купують медичні товари і 

послуги від імені резидентів без перерахування своїх коштів через схему резидента [1]. 

В таблиці 1 представлено обсяги фінансування охорони здоров’я європейських країн 3 2010 по 2011 роки. 

Таблиця 1 

Фінансування охорони здоров’я в країнах Європи 
GEO/TIME 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Бельгія 37 162,79 39 071,17 40 574,75 41 494,19 42 073,83 43 449,59 44 235,18 46 406,61 47 417,47 

Болгарія - 2 946,38 3 185,79 3 003,51 3 305,61 3 386,12 3 636,79 3 898,81 4 120,53 

Чехія - - - 12 314,41 11 989,32 12 202,11 12 609,76 13 864,05 15 871,89 

Данія 25 126,67 25 167,02 26 072,23 26 313,05 27 032,54 27 921,96 28 720,24 29 597,66 30 449,93 

Німеччина 284 568,00 290 266,00 297 784,00 309 020,00 322 481,00 338 267,00 352 045,00 369 091,00 383 636,00 

Естонія 932,10 970,49 1 045,15 1 137,77 1 227,09 1 318,90 1 410,14 1 572,66 1 734,68 

Ірландія - 18 292,67 18 714,64 18 505,51 18 850,22 19 231,95 20 143,20 21 259,26 22 451,65 

Греція 21 508,34 18 690,74 16 811,38 15 028,19 14 024,42 14 210,20 14 498,42 14 354,74 14 251,47 

Іспанія 97 815,78 97 532,09 94 417,66 92 518,80 93 824,25 98 350,22 99 715,25 103 899,87 108 109,70 

Франція 224 272,75 230 575,03 236 311,46 242 123,42 248 958,59 252 075,88 256 954,86 261 667,40 265 763,66 

Хорватія - - - 2 855,23 2 907,78 3 027,78 3 183,72 3 327,75 3 524,46 

Італія - - 142 676,00 141 526,00 144 317,00 146 613,00 147 963,00 150 697,00 153 085,00 

Кіпр 1 265,08 1 277,15 1 274,30 1 249,79 1 211,80 1 234,64 1 289,82 1 350,33 1 430,98 

Латвія - - - 1 232,72 1 290,77 1 388,84 1 556,09 1 609,73 1 804,22 

Литва 1 910,39 2 031,79 2 096,85 2 146,52 2 265,58 2 423,88 2 581,36 2 732,83 2 972,85 

Люксембург - 2 638,25 2 463,12 2 570,38 2 708,90 2 751,04 2 850,33 2 987,17 3 174,33 

Угорщина 7 431,57 7 642,30 7 428,99 7 396,44 7 488,05 7 730,72 8 123,68 8 531,31 8 963,50 

Мальта - - - - 795,04 889,47 945,12 1 042,18 1 109,70 

Нідерланди 64 910,43 66 554,70 68 816,48 69 900,51 70 964,21 71 236,22 72 629,00 74 256,00 77 202,00 

Австрія 30 243,65 31 093,91 32 499,92 33 316,59 34 540,89 35 692,35 37 020,51 38 347,31 39 790,92 

Польща - - - 25 166,20 25 681,21 27 280,04 27 756,39 30 663,80 31 501,68 

Португалія 17 668,16 16 790,72 15 742,27 15 476,70 15 615,76 16 132,19 17 565,51 18 281,97 19 303,39 

Румунія - 6 199,11 6 281,85 7 467,03 7 568,11 7 922,96 8 509,07 9 671,85 11 371,07 

Словенія - - - - 3 199,66 3 309,20 3 428,78 3 520,39 3 797,15 

Словаччина - - 5 550,07 5 583,37 5 256,33 5 418,25 5 666,47 5 721,14 5 991,41 

Фінляндія 17 200,09 18 261,42 19 271,00 20 034,38 20 236,91 20 388,59 20 398,75 20 653,82 21 116,97 

Швеція 31 202,33 43 024,65 46 166,63 48 178,00 48 043,85 49 180,41 50 545,47 51 775,18 51 296,32 

Велика 

Британія 

- - - 209 392,49 229 998,79 261 567,48 240 259,87 232 178,14 242 300,03 

Ісландія - 898,48 939,05 991,84 1 108,60 1 274,97 1 522,48 1 810,89 1 862,21 

Ліхтенштейн - - - 276,68 283,02 324,90 329,92 325,71 320,50 

Норвегія : 31 493,31 34 806,36 35 129,57 35 132,03 35 220,23 35 318,92 36 447,73 36 971,09 

Швейцарія 45 327,09 52 119,65 55 183,30 56 143,31 58 808,84 69 655,06 71 046,79 71 640,74 70 902,02 

Боснія і 

Герцеговина  

- - - 1 289,16 1 322,65 1 364,93 1 410,81 1 432,71 1 519,25 

Україна 11078,77     9081,89 9171,89 10517,78 13077,14 

Джерело [1] 

 

З таблиці бачимо, що найбільші кошти на фінансування охорони здоров’я виділяються в Німеччині, 

другу позицію посідає Велика Британія, далі йде Франція, Італія, Іспанія. Фінансування охорони здоров’я в 

Україні знаходиться на низькому рівні у порівнянні з країнами Європи близькими за чисельністю населення 

(Велика Британія, Іспанія, Італія, Польща, Франція). Розглянемо детальніше особливості фінансування 

охорони здоров’я в зазначених країнах.  

Велика Британія. Велика Британія витрачає 9,8% ВВП на здоров’я. National health system (NHS) 

Англії є однією із найефективніших і найпотужніших систем охорони здоров’я у світі.  Охорона здоров’я 

складає третю частину витрат на громадські потреби в Англії, загальне оподаткування складає 98% грошей 

в бюджеті NHS, а 1,2% сплачують пацієнти. Спрямування частини податків прямо до NHS з 2013 року 

закріплено законодавчо. 60% бюджету йде на зарплати, 20% — на оплату ліків, і решта розподіляється на 

навчання кадрів та інвестиції в обладнання. 

Між ланками NHS гроші розподілялися так: 

- первинна допомога; 

- спеціалізована амбулаторна допомога;  

- лікарні та екстрена допомога. 

Названі види допомоги організовані через лікарняні мережі — Clinical commissioning groups, які 

займаються екстреною допомогою, лікарнями, піклуються про психічне здоров’я, розподіляють пацієнтів 

між лікарями вторинної ланки і віднедавна — первинної, та надають послуги з догляду у громаді. 

Водночас в Англії намагаються стримувати зростання витрат на здоров’я: 

- прописують здебільшого генерики (препарат дешевший за оригінальний) та лише ліки, 

ефективність яких доведена; 

https://goo.gl/fhwynR
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- зменшують адміністративні видатки (управління покладають на лікарів, чим створюють їм 

навантаження); 

- регулюють ціни на ліки (шляхом проведення переговорів із фармкомпаніями); 

- скорочують тривалість перебування пацієнтів у стаціонарах.  

- розповсюджена хірургія одного дня - оперування і виписка в один день (вважається ефективною з 

точки зору піклування про пацієнта, оскільки помітили, що пацієнти після операцій краще відновлюються 

вдома [2]. 

Італія. Фінансування охорони здоров'я здійснюється за рахунок оподаткування на національному та 

регіональному рівнях, а також інших доходів бюджету. Безкоштовно надається первинна медична допомога 

та лікування в стаціонарі, проте окремі види послуг надаються при дольовій участі пацієнтів (окрім 

громадян похилого віку, вагітних жінок та дітей – їх звільняють від платежів). Влада деяких регіонів укладає 

контракти з приватними лікарнями на прийом пацієнтів, які мають державну медичну страховку. Приватне 

медичне страхування широкого поширення не набуло. Чисельна кількість населення користуються 

послугами приватних медичних закладів оплачуючи їх послуги самостійно [3].  

Іспанія. Система охорони здоров’я ґрунтується на принципах загальної і рівної доступності до 

медичних послуг. Наразі майже 94% населення має право на безкоштовне обслуговування в будь якому 

регіоні країни. Витрати на охорону здоров’я в Іспанії постійно зростають. Більша частина витрат  у системі 

охорони здоров’я припадає на державний сектор (71%), витрати на добровільне медичне страхування 

складають близько 6%, особисті витрати громадян (близько 23%). Особисті витрати громадян включають в 

себе співплатежі за виписані лікарем медикаменти для пацієнтів віком до 65 років, оплату стоматологічної 

допомоги для дорослих і витрати на купівлю оптики. Охорона здоров’я є основною зоною регіональної 

відповідальності витрати на яку становлять у середньому 30% всіх бюджетних витрат. Практично всі 

витрати суспільної охорони здоров’я (за винятком фондів для державних службовців) покриваються за 

рахунок системи загального оподаткування. Останнє забезпечує 94,0% державних ресурсів. Обов’язкові 

внески роботодавців, що нараховуються на заробітну плату, в спільні фонди на страхування виробничих 

травм та професійних захворювань становлять 2,53% від усіх коштів системи охорони здоров’я. На спільні 

фонди для медичного обслуговування державних службовців припадає 3,4% всіх ресурсів системи. 

Починаючи з 2002 року, фінансування системи охорони здоров’я забезпечується регіонами з їх бюджетів, 

трансферти з національного бюджету не є цільовими. Система включає кілька спеціалізованих фондів, 

призначених для фінансування передбачуваних витрат кожної автономної області, компенсації 

нерегулярних інвестиційних потреб, а також міжрегіонального вирівнювання. Формула розподілу базується 

на подушних витратах, скоригованих з урахуванням структури і щільності населення, протяжності й 

особливостей географічного положення території. Більше того, для прискорення запровадження політики, 

спрямованої на підвищення ефективності і зниження нерівності всередині самої системи, були створені нові 

або розширені вже наявні фонди, призначені для фінансування охорони здоров’я. Прикладом може бути 

надання компенсацій в регіонах, у яких гостро стоїть питання надання медичної допомоги жителям інших 

країн [4]. 

Польща. Порівнюючи з вищерозглянутими країнами, Польща має нижчий показників витрат на 

сферу охорони здоров'я у зрізі частки ВВП. Близько 70% витрат на охорону здоров'я здійснюється з 

державних джерел. Основним джерелом є Народний фонд охорони здоров'я (NFZ), а також державний 

бюджет та органи місцевого самоврядування. Близько 30 відсотків витрат на сферу охорони здоров'я 

здійснюється за рахунок приватних ресурсів, частка приватного фінансування охорони здоров'я в Польщі 

вище, ніж в будь-якій іншій країні ЄС, хоча цей показник має тенденцію до зниження. Страхування 

Народного фонду охорони здоров'я (NFZ) покриває широкий спектр послуг сфери охорони здоров'я, за 

винятком лікарських препаратів, реабілітаційних та оздоровчих послуг, стоматологічних послуг та деякі 

виробів медичного застосування [5].  

Франція. Французька система охорони здоров’я посідає 3-тє місце в світі за обсягом витрат: витрати 

на неї становлять приблизно 11% ВВП. Найбільшим джерелом її фінансування є податок на зарплату. 

Роботодавці виплачують за кожного працівника податок у розмірі 12,8% від його окладу, а ще 0,75% додає 

сам працівник, що в сумі становить 13,55%. Також в країні діє загальний соціальний податок у розмірі 

5,25% від доходу; для пенсіонерів та осіб, які отримують допомогу з безробіття, його зменшено до 3,95%. 

Таким чином, переважна кількість рацюючих платить за медичне страхування 18,8% доходу. Варто 

зауважити, що спеціальними податками оподатковуються доходи тютюнових, вино-горілчаних і 

фармацевтичних компаній. Національне управління охорони здоров’я щорічно складає загальний бюджет 

системи охорони здоров’я в масштабі країни, але фактичні витрати перевищують ці кошториси. Страхові 

фонди забезпечують покриття стаціонарного та амбулаторного лікування, послуг лікарів загальної практики 

і фахівців, діагностичні обстеження, ліки, що відпускаються за рецептами, і допомогу вдома. У більшості 

випадків послуги, на які поширюється страхове покриття, конкретно наведено в нормативних актах, в свою 

чергу наявність деяких “непрямих” пільг інколи призводить до конфліктів з питання про те, які послуги 

страхуються повністю, а які — частково. На більшість із надаваних послуг передбачається значна пайова 

участь застрахованого споживача — від 10 до 40% від їх вартості. Приблизно 13% від обсягу медичних 
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послуг французи оплачують з власної кишені (приблизно стільки ж, скільки й американці). Приватне 

страхування сьогодні становить у Франції приблизно 12,7% всіх витрат на медичну допомогу. У Франції 

пацієнт сам вносить плату за лікування, а потім отримує компенсацію від державного фонду та/або 

приватного страховика [6].   

Висновок. Кожна з розглянутих країн має як переваги так і недоліки. Британська система є якісною 

та ефективною, проте експерти кажуть, що стандарти оплати послуг не покривають всіх витрат. Італійська 

система функціонування охорони здоров’я поступається іншим країнам, населення незадоволене якістю 

послуг, також існує проблема в розподілі коштів по регіонах. Основним недоліком фінансування охорони 

здоров’я у Франції є постійне підвищення витрат, що може призвести до введення обмежень у сфері надання 

медичних послуг. Іспанська система охорони здоров’я є успішною та може служити прикладом, проте через 

зростання чисельності пенсіонерів та безробітних зменшується надходження до бюджету. Відрахування до 

фонду охорони здоров’я в Польщі дало позитивний досвід та забезпечення доступу до медичних послуг 

населенню. Україна впроваджує реформу на прикладі британської моделі, створена Національна служба 

охорони здоров’я, головне джерело фінансування – загальні податки, добровільне медичне страхування при 

бажані отримувати додаткові послуги, також підвищується конкуренція за пацієнта. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН – ОСНОВА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
 
У статті обґрунтовано доцільність удосконалення системи державного регулювання інституціональних змін. 

Встановлено, що зміст державного регулювання інституціональних змін розкривається через трансформаційні процеси в 
суспільстві. Обґрунтовано напрями вдосконалення системи державного управління на меліорованих землях як основи 
економічно ефективного землекористування. Доведено, що результатом трансформаційного процесу має стати сталий 
соціально-економічний та екологоорієнтований розвиток країни загалом. 

Ключові слова: державне регулювання, інституціональні зміни, трансформаційні процеси, аграрний сектор 
економіки, економічна ефективність виробництва, землекористування, меліоровані землі. 
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STATE REGULATION OF INSTITUTIONAL CHANGE - THE BASIS OF ENSURING 

ECONOMICALLY EFFICIENT LAND USE 
 
In the current conditions of transition to a market economic system, taking into account past transformations and best 

practices abroad, there is an urgent need to form an effective institutional mechanism for the development of the agricultural 
sector. A significant contribution to the inflow of foreign currency from foreign trade operations, the country's GDP, the country's 
domestic food market is made by the agricultural sector of the economy. The current political and economic situation in the society 
confirms the urgency of the issue of ensuring food security of Ukraine and further development of agricultural exports. 

The article substantiates the expediency of improving the system of state regulation of institutional changes. It is 
established that the content of state regulation of institutional changes is revealed through transformational processes in society. 
The directions of improvement of the system of public administration on reclaimed lands as the basis of economically efficient land 
use are substantiated. It is proved that the result of the transformation process should be a sustainable socio-economic and 
environmentally oriented development of the country as a whole. 

Since institutional transformations are the main factor in the transfer of land reclamation management system to the 
model of sustainable development, the issue of substantiation of effective directions of public administration improvement and 
development of institutional support for cost-effective land use on reclaimed lands remains relevant. 

Key words: state regulation, institutional changes, transformation processes, agrarian sector of economy, production 
efficiency, land use, reclaimed lands. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах переходу до ринкової економічної системи з 

урахуванням минулих трансформацій та передового закордонного досвіду, актуальним постає необхідність 

сформувати ефективний інституційний механізм розвитку аграрного сектору.  
Суттєвий внесок у надходженні валютних коштів від здійснення зовнішньоторговельних операцій, ВВП 

країни, забезпечені внутрішнього ринку країни продуктами харчування здійснює аграрний сектор економіки. 

Політична та економічна ситуація, що склалася в суспільстві, підтверджує актуальність питання щодо 

забезпечення продовольчої безпеки України та подальший розвиток експорту сільськогосподарської продукції. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичну й методологічну цінність у галузі дослідження 

інституціональних змін та державного регулювання національної агропродовольчої сфери розкрито у 

працях багатьох науковців: П. Борщевського, В. Голяна [7], З. Герасимчук, Ю. Губені [10], Л. Дейнеко, 

І. Іртищева, С. Кваши, Н. Костюченко, Ю. Лопатинського[9], П. Саблука, О. Скидана, О. Чечеля [8]. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Соціально-економічний розвиток регіонів 

нашої країни є динамічним і вимагає постійного вдосконалення організаційних форм щодо державного 

управління, потребує вчасної раціоналізації їхніх структур. Організаційні структури повинні 

удосконалюватися на основі існуючих науково-методичних підходів, запропонованих напрямів 

вдосконалення системи управління, науково обґрунтованого інституціонального механізму державного 

регулювання з урахування загальних принципів, методів та закономірностей їх проектування. 

Постановка завдання. Метою статті є наукове обґрунтування необхідності державного 

регулювання інституційних змін у контексті реформування аграрного сектору економіки щодо забезпечення 

ефективного землекористування.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Організаційний механізм землекористування – це 

сукупність різноманітних за своєю природою конкретних організаційних інструментів і важелів, покликаних 

забезпечити стале землекористування і розбудову системи земельних відносин на рівнях - національному, 

регіональному та місцевому, з метою економічного обґрунтування конкретних заходів, що діють в умовах 

ринково змінних потреб суспільства та нестабільності зовнішнього середовища. 
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Основним призначенням організаційних інструментів у складі комплексного механізму управління 

аграрним сектором економіки та забезпечення ефективного функціонування землекористування на 

меліорованих землях є формування і посилення дій організаційного потенціалу підприємств 

водогосподарсько-меліоративного комплексу як складової частини ресурсів управління, що забезпечують 

вплив на фактори виробництва на меліорованих землях. 

За структурою управління в аграрному секторі економіки основними складовими організаційного 

процесу при управлінні меліорованими землями організаційні інструменти можуть бути: 

- організаційно-структурними, що здійснюють керуючі впливи шляхом формування організаційних 

структур і їх реструктуризації в управлінні господарською діяльністю в межах меліорованих земель; 

- організаційно-економічними, що здійснюють вплив на економічні параметри виробничо-

господарської діяльності на меліорованих земель; 

- організаційно-технічними, що здійснюють вплив на технічні, соціотехнічні та технологічні 

параметри виробничого процесу при управлінні господарською діяльністю в межах меліорованих земель; 

- організаційно-адміністративними, що здійснюють вплив на діяльність персоналу при управлінні 

господарською діяльністю в межах меліорованих земель. 

Основними складовими організаційного механізму є комплексне поєднання структурних, 

організаційно-економічних, організаційно-адміністративних, організаційно-технічних інструментів та 

важелів. 

Актуальним та необхідним в управлінні аграрним сектором економіки та забезпечення ефективного 

землекористування на меліорованих землях є розробка і реалізація напрямів щодо удосконалення 

державного управління господарською діяльністю на меліорованих землях (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Напрями вдосконалення системи державного управління на меліорованих землях 
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Система державного управління меліорованими землями потребує корекції за організаційно-

структурним формуванням. Доцільним є удосконалення системи управління меліорованими землями за 

рахунок перегляду повноважень стосовно нормування, регулювання та контролю рівня щодо ефективного 

використання меліорованих земель, а також обов’язкової взаємодії Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністерство аграрної політики та продовольства України і діяльності Державного агентства 

водних ресурсів України, для прийняття своєчасних управлінських рішень забезпечення економічно 

ефективного використання меліорованих земель.  

Основними факторами, які знижують ефективність державного управління і забезпечення 

екологічно ефективного землекористування, є [3]: 

- недостатній обсяг фінансування природоохоронних заходів, щодо поліпшення стану родючості 

ґрунту на меліорованих землях; 

- заниженні та економічно необґрунтовані нормативи екологічних зборів та штрафних санкцій щодо 

недотримання вимог чинного законодавства; 

- диспропорційний розподіл сум зборів між бюджетами різних рівнів управління (державний, 

регіональний та локальний). 

Значна кількість науковців розглядають формування та розвиток соціо-еколого-економічних систем 

різних типів у межах регіональної економіки через призму інституціональних перетворень, які є 

невід’ємною складовою управління земельними ресурсами і відповідно потребують суттєвих фінансових 

витрат. В. Якубенко переконаний у тому, що принципових та тривалих інституціональних перетворень 

потребують ті економічні системи, сфери діяльності яких перебувають у трансформаційному стані [1]. У 

свою чергу, В. Новицький інституціональну природу ринкових стихій розглядає основою оптимізації 

господарських систем [2]. 

Необхідно зазначити, що будь-які трансформації в суспільстві відбуваються за наявності 

інституціональних змін. Інституціональними називають такі зміни, які знаменують появу нових правил із 

відповідними механізмами забезпечення їх виконання [4]. Професор З. Герасимчук зазначає, що: «…процес 

інституціональних змін не повинен носити хаотичний, стихійний характер, оскільки це може призвести до 

колапсу інститутів, не бути надто стрімким, але й не повинен відставати від завдань і бути повільним» [5]. 

Результатом трансформаційного процесу має стати сталий екологоорієнтований та соціально-економічний 

розвиток країни загалом. 

Відповідно до «Порядку денного на ХХІ століття» сталий розвиток оцінюється в просторі вимірів: 

економічного, екологічного, соціального та інституціонального. При цьому, як зазначає Н. Костюченко, 

інституціональний фактор розглядається як засіб, що забезпечує збалансованість розвитку шляхом 

урегулювання взаємодії кожної з підсистем та є основою їхнього розвитку, визначаючи напрям розвитку. 

Як зауважує О. Супрун, економіка – це інституціонально оформлений процес, у межах якого 

взаємодіють ринкові агенти й інститути, а в межах цієї взаємодії відбувається об’єктивно-суб’єктивне 

регулювання та саморегулювання. 

Відомі вітчизняні науковці стверджують, що існуюча інституціональна структура національної 

економіки повинна вчасно змінюватися реагуючи на виклики економічних перетворень через наявність 

значного потенціалу системних суперечностей, що виникають через низьку адаптованість до сучасних 

ринкових реалій інститутів, що залишились від командно-адміністративної системи централізованого 

управління [5]. 

З метою обґрунтування особливостей інституціональних аспектів нормування та регулювання 

землекористування на меліорованих землях необхідно розробити теоретико-методологічні аспекти 

формування ринкових інститутів та оцінити їхній вплив на регуляторний процес. За визначенням відомого 

англійського вченого Е. Острома, інститути можуть бути визначені як «…набори працюючих правил для 

визначення того, хто має приймати рішення в певних сферах, яких загальних правил слід дотримуватись, 

яким процедурам необхідно слідувати…» [4].  

Таким чином, під визначенням інститут розуміється «…сукупність неформальних правил та норм 

громадської поведінки  і формально закріплених в нормах права механізмів, що забезпечують їх дотримання 

і структурують взаємодії в суспільстві» [5].  

За визначенням Н. Костюченко, інституційним механізмом сталого розвитку є «…сукупність 

взаємозв’язків між формальними та неформальними інститутами, а також організаціями, які сприяють 

реалізації принципів сталого розвитку і забезпечують погодження і корегування інтересів різних суспільних 

груп на шляху його досягнення». Як зазначає Н. Гончарова [6, с. 108], одним з основних факторів соціально-

економічного піднесення є інституціональне забезпечення механізму інноваційної моделі економіки, а 

інноваційна оновленість господарського комплексу залежить від наявності розвиненої мережі інноваційних 

інституцій (інженерних центрів, науково-виробничих об’єднань, впроваджуючи фірм та ін.). 

Висновки. Оскільки інституціональні перетворення є основним фактором переведення системи 

управління меліорованими землями на модель сталого розвитку, актуальним залишається питання 

обґрунтування ефективних напрямів вдосконалення системи державного управління та розробки 
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інституціонального забезпечення щодо економічно ефективного землекористування на меліорованих 

землях. 
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