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ЗСУВИ В МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ: ВИКЛИКИ 
ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Немченко В. В., Козак К. Б., Меліх О. О. Зсуви в методології  дослідження економічних 
процесів: виклики парадигми сталого розвитку. Український журнал прикладної 
економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 8 – 14. 

Анотація  
Метою статті є аналіз трансформації методологічних принципів дослідження економічних процесів, що є 
наслідком зміни парадигми розвитку на основі принципів сталості. Розширення предметного поля 
економічної теорії пов’язано з процесами глобалізації, екологічними викликами, трансформацією соціальної 
взаємодії, якісно новим етапом науково-інформаційної революції, зміною питомої ваги фінансового сектору 
в структурі економіки. Розкрито історичний аспект еволюції теорії розвитку з огляду на специфічні 
особливості різних історичних епох. Досліджено категорію раціональності і механізми досягнення 
рівноваги економічних систем (від принципу «невидимої руки» до принципу цілеспрямованості на основі 
антропоцентристської визначеності моделі економічного розвитку). Проаналізовано філософські основи 
зміни способу мислення і механізмів мотивації економічних суб’єктів у відповідності до парадигми сталого 
розвитку. Представлено етапи становлення парадигми сталого розвитку в систематизованому вигляді 
на основі хронологічної послідовності. Розглянуто сучасні концепції розвитку, в яких питання досягнення 
економічного зростання втрачає свою актуальність як центральна мета економічної політики, на перший 
план виходять компоненти, що складають зміст сталості. Зроблено висновок щодо основного напряму 
трансформації методології дослідження економічних явищ і процесів, зміст якого полягає у зсуві в 
філософії господарювання, що проявляється у доповненні неекономічними складовими розуміння 
економічної раціональності як основи мотиваційного механізму дій господарюючих суб’єктів. Аналіз 
еволюції сталого розвитку дозволяє стверджувати, що основним предметом дослідження в межах 
економічної теорії став пошук шляхів забезпечення коеволюції економічної, соціальної та екологічної 
складових суспільного розвитку, яка реалізується на основі методології пошуку механізмів пом’якшення 
внутрішніх конфліктів шляхом знаходження об’єктивно зумовлених функціональних взаємозв’язків між 
ними. 

Ключові слова: методологія дослідження, економічні процеси, парадигма, сталий розвиток, принцип 
раціональності, ринкова самоорганізація. 
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Abstract  
The purpose of the article is to analyze the transformation of methodological principles of economic processes 
research, which is a consequence of the paradigm shift in development based on the principles of sustainability. The 
expansion of the subject field of economic theory is associated with the processes of globalization, environmental 
challenges, the transformation of social interaction, a qualitatively new stage of the scientific and information 
revolution, a change in the share of the financial sector in the structure of the economy. The historical aspect of the 
theory of development evolution is revealed taking into account the specific features of different historical epochs. 
The category of rationality and mechanisms of achieving economic systems balance (from the principle of “invisible 
hand” to the principle of purposefulness based on the anthropocentric definition of the economic development model) 
are investigated. The philosophical bases of changing the way of thinking and mechanisms motivating economic 
subjects according to a paradigm of sustainable development are analyzed. The formation stages of the sustainable 
development paradigm in a systematized form based on the chronological sequence are presented. Modern concepts 
of development are considered, in which the issue of achieving economic growth loses its relevance as the central goal 
of economic policy, the components that make up the content of sustainability come ahead. The main transformation 
direction of the methodology for research of economic phenomena and processes, the content of which is a shift in the 
philosophy of management, which is manifested in the addition of non-economic components of understanding 
economic rationality as the basis of motivational mechanism of economic entities. Analysis of the sustainable 
development evolution suggests that the main subject of research within economic theory was to find ways to ensure 
the coevolution of economic, social and environmental components of social development, which is based on a 
methodology for finding mechanisms to mitigate internal conflicts by finding objectively determined functional 
relationships.  

Key words: research methodology, economic processes, paradigm, sustainable development, principle of rationality, 
market self-organization. 

JEL classification: Q01; Q56 

Вступ 

Сучаснии  стан економічного розвитку демонструє трансформацію світогляду на 
суспільні процеси у відповідності до ключових детермінант парадигми сталого розвит-
ку, а саме екологічної  і одночасно гуманістичної  етики. Оцінка стану та перспективних 
напрямів розвитку як окремих суб’єктів господарювання, так і національних економік 
базується на системі чинників, які не обмежуються суто економічними параметрами. 
Важливу роль відіграє глобалізація як меи нстримна траєкторія формування ціннісних 
орієнтирів у відносинах економічного порядку. Трансформується розуміння таких 
кардинальних понять, як раціональність, суспільне і особисте благо. Економічна теорія 
ґрунтується на базовому принципі раціональності, якии  в актуальних умовах 
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глобальних змін підлягає суттєвим змінам метасистемного характеру. З огляду на те, що 
економічна складова суспільних процесів виступає базисом складної  системи соціаль-
них взаємозв’язків, можна стверджувати, що відбувається якіснии  стрибок у філософії  
господарювання – розширюється і доповнюється неекономічними складовими 
розуміння економічної  раціональності як основи прии няття господарських рішень.  

Економічна наука в Украї ні характеризується високим інтелектуальним 
потенціалом розв’язання методологічних проблем. Зацікавленість у зазначеніи  
проблематиці підтверджується тим, що низка вчених предметом свої х досліджень 
обирає саме питання трансформації  методологічних принципів як основи сучасних 
підходів до аналізу соціально-економічних проблем. Серед них: Гальчинськии  А., 
Гаи даи  Т. В., Артьомова Т. І., Супрун Н. А., Лагутін В. Д., Нестеренко О. П., Галабурда М. К., 
Маслов А. О., Вітер І. І., Калініченко З. Д., Волкова О. М., Лопух К  В., Гордіца К. А. тощо. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є аналіз трансформації  методологічних принципів дослідження 
економічних процесів, що є наслідком зміни парадигми розвитку на основі принципів 
сталості. 

Виклад основного матеріалу 

Зміни, що спостерігаються в економічніи  теорії , пов’язані з розширенням ї ї  
предметного поля. Фундаментальні проблеми, що пов’язані з глобалізацією, 
екологічними викликами, трансформацією соціальної  взаємодії , якісно новим етапом 
науково-інформаціи ної  революції , зміною питомої  ваги фінансового сектору в структурі 
економіки, розширює коло досліджуваних процесів. При цьому, сутнісно глибокою є 
думка відомого украї нського економіста Гальчинського А., якии  стверджує: «По суті, 
політекономія – це теорія економічного розвитку» [1]. 

Ґрунтуючись на представленому вище баченні, розглянемо історичний аспект 
еволюції теорії розвитку, що зумовлена змінами об’єктної складової. Останні прово-
кують зсуви в методологічних принципах досліджень соціально-економічних процесів.  

Кожна історична епоха характеризується специфічними особливостями розвитку. 
Так, теоретичною основою аналізу економічного розвитку індустріальної стадії в 
економічній історії є принцип самоорганізації процесів в економіці, що забезпечують її 
функціонування на основі власних життєвих принципів. Спостерігається 
акцентуалізація на механізмах спонтанного порядку в досягненні рівноваги економічної 
системи, збалансованого кругообігу структурних елементів. 

Спонтанний порядок розглядається в аспекті формування внутрішнього порядку 
із зовнішнього хаосу. Порядок на різних рівнях економічної системи як різновиду 
соціальної є наслідком дії самозацікавлених індивідуумів. Їх реакції і траєкторія руху 
переслідують егоїстичний інтерес підвищення економічного ефекту, відсутній елемент 
макроекономічного планування. Апологетом економіко-філософської ідеї ринкової 
самоорганізації є концепція Сміта А. «очевидної і простої системи природної свободи».  

Метафорою, пов’язаною з функціонуванням спонтанного процесу, став принцип 
«невидимої руки» Сміта А.. Він зазначає: «Ті, хто складає плани, порушують природу в 
ході її впливу на людські справи, і не потрібно нічого більшого, ніж залишити її одну і 
надати їй чесну гру в переслідуванні її цілей, які вона може створити своїми власними 
задумами… Потрібно, однак, ще небагато, щоб дійти до стану найвищого ступеню статку 
від ницого варварства: мир, низькі податки та прийнятне відправлення правосуддя, 
решта здійснюється шляхом природного ходу речей». [2, 358]. 

Концепція «невидимої руки» ґрунтується на наступних постулатах [3]: 
✓ вчинки людини часто мають непередбачувані і ненавмисні для агентів 

наслідки. Людина активно втручається в існуючий порядок зовнішнього світу, 
викликаючи до життя невідомі їй соціальні і природні сили, зв’язки і співвідношення; 
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✓ сукупність сумісних активностей, незапланованих наслідків дій атомізованих 
індивідів протягом довгострокового періоду втілюється в порядок; 

✓ порядок, що спонтанно сформувався, діє на благо всім учасникам таким 
способом, котрий не мався на увазі, однак є бажаним.  

Cпонтанна самоорганізація економіки як методологічний принцип 
використовується в схемах розширеного відтворення Маркса К. Останній розглядав 
розвиток економічної суспільної формації як природно-історичний процес. 

Одним з етапів розвитку економічної думки стало усвідомлення обмежень, що 
мають місце в реалізації моделі «невидимої руки» Сміта А.. Так, Ерроу К. і Дебре Ж. 
використали модель Вольраса, за якої економіка вважається ефективною в тому 
випадку, коли ніхто не може покращити ситуацію без того, щоб не погіршити стан інших 
для обґрунтування категорії «провали ринку». Під ними розуміються ситуації, в яких 
принцип самоорганізації не спрацьовує, викликаючи потребу в державному 
регулюванні. Фактично, рух до економічної ефективності на основі егоїстичного 
інтересу господарюючого суб’єкта може формувати ситуації, які є нестерпними для 
життя в макроекономічному і глобальному сенсах. 

Ґенеза і розвиток постіндустріальної формації відбувається на основі зміщення 
акценту на антропоцентристську визначеність моделі економічного розвитку, де 
джерелом енергетичного початку є людина як творча особистість з нескінченним 
генетичним прагненням до нового. При цьому множина конкуруючих цілеспрямованих 
дій суб’єктів, які переслідують свої індивідуальні егоїстичні інтереси, 
підпорядковується елементам парадигми сталого розвитку. Спостерігається реалізація 
цілеспрямованих дій щодо формування адекватних зазначеній парадигмі мотиваційних 
механізмів прийняття економічних рішень, формування діапазону вибору окремих 
індивідів індивідуальних траєкторій розвитку. 

Кінець ХХ – початок ХХІ сторіччя виводить на першии  план жорсткі обмеження 
економічного зростання. Як зазначає Чешков М., ідеться про ситуацію, що генерується в 
межах трикутника «розвиток – виживання – катастрофа» [4, 80]. На наш погляд, 
справедливою є думка Морена Е., якии  зазначає: «Розвиток, що розглядається виключно 
як технічнии  і економічнии  процес, включаючи і сталии  розвиток, перетворюється на 
ніщо; такии  розвиток не витримує критики. Нам необхідне більш багате і складне 
розуміння розвитку» [5, 60]. 

Філософською основою ідеи  сталого розвитку стало ноосферне мислення, запро-
поноване в теорії  В. І. Вернадського. Сьогодні людство стої ть перед вибором, про якии  
дослідник писав 100 років тому. Не випадково и ого монографію тільки в 1990-х роках 
чотири рази перевидавали в Європі та США. Ми рухаємося до четвертої  промислової  
революції  за рахунок інформаціи но-комунікаціи них технологіи , робототехнологіи , 
біотехнологіи  та екотехнологіи , а це несе багато викликів оточуючому середовищу та 
нашому суспільству. З одного боку, за рахунок технологіи  звільняються трудові ресурси, 
а з іншого – суспільство потребує розробки багатьох промислових процесів, виробів і 
послуг заради гармоніи ного співіснування людини та природи [7]. 

Можна констатувати трансформацію принципу раціональності в економічніи  
сфері за рахунок ціннісно-світоглядного зсуву у філософії  господарювання на основі 
парадигми сталого розвитку з виділенням и ого трьох складових: економічної  (теорія 
максимального потоку сукупного доходу); соціальної  (орієнтація розвитку на 
індивідуума, збереження стабільності соціальних і культурних систем); екологічної  
(забезпечення збереження цілісності біологічних і фізичних природних систем). 

При цьому акцент переноситься в динамічну сферу, що включає імпульс до 
самовідновлення та адаптації .  

Популяризація парадигми сталого розвитку тісно пов’язана з діяльністю Рим-
ського клубу, мету діяльності якого задекларовано наступним чином: дати суспільству 
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методику, за допомогою якої можна було б науково аналізувати проблеми людства, 
пов’язані з фізичною обмеженістю ресурсів Землі, бурхливим ростом виробництва і спо-
живання; застерегти людство щодо критичної ситуації, яка склалася у світі; визначити 
для суспільства заходи доцільного управління, досягнення «глобальної рівноваги» [7, 3]. 

Представимо етапи становлення парадигми сталого розвитку в систематизо-
ваному вигляді на основі хронологічної послідовності [8]: 

Перша половина ХХ ст. – Учення про ноосферу як сучасну стадію геологічного 
розвитку біосфери (В. І. Вернадський); 

1968-1981 рр. – Визначення «меж зростання» на основі системного використання 
глобальних імітаційних математичних моделей (Аурелио Печчеї, Д. Медоуз);  

1970 р. – Прогнозування сценаріїв розвитку людства у його взаємозв’язку з 
біосферою (Джей Форрестер); 

1972 р. – Розробка концепції «нульового зростання» за допомогою комп'ютерного 
моделювання на довгостроковий період (Донелл і Денис Медоуз); 

1974 р. – Запропонована концепція «органічного зростання», що базується на 
розумінні світу як живого організму (Михайло Месарович, Едуард Пестель); 

1975 р. – Ідея «Нового світового порядку» як концепції виключення егоїстичного 
інтересу господарюючих суб’єктів з базових понять економічного розвитку 
(Ян Тинберген); 

1983 р. – Акцентовано увагу на забезпеченні збалансованого соціально-
економічного та екологічного розвитку (Гру Харлем Брундтланд / Міжнародна комісія 
з довкілля і розвитку); 

1992 р. – Закріплення в Декларації Конференції ООН концепції сталого розвитку 
та дотримання соціально-відповідальної поведінки з боку суспільства, держави і бізнес-
спільноти (Всесвітня конференція з навколишнього середовища і розвитку під егідою 
ООН в Ріо-де-Жанейро); 

1993 р. – Затверджена Комісія зі сталого розвитку, пріоритетним напрямком 
роботи якої визнано формування міжурядових механізмів взаємодії (Економічна і 
соціальна рада ООН); 

1993 р. – Прийняття програми дій, спрямованих на вирішення глобального 
завдання заохочення і захисту прав та основних свобод людини (Конференція ООН з 
проблем прав людини у Відні); 

1994 р. – Прийняття програми дій з питань народонаселення і розвитку 
(Конференція ООН з народонаселення і розвитку в Каїрі); 

1995 р. – Прийняття програми дій, принципів та цілей соціального розвитку, 
розробка зобов’язань для його підтримання (Конференція з соціального розвитку в 
Копенгагені); 

1995 р. – Започаткування протидії викидам вуглекислого газу в атмосферу 
(Берлінський мандат); 

1997 р. – Зобов'язання скоротити або стабілізувати викиди парникових газів 
(Кіотський протокол); 

2002 р. – Десятирічна програма заходів на основі концепції сталого розвитку з 
опорою на партнерство, неурядові організації, бізнес-спільноту та окремі корпорації 
(Йоганнесбурзький план); 

2015 р. – Схвалення «Плану дій для людей, планети та процвітання» до 2030 року 
(70 сесія Генеральної Асамблеї ООН); 

2015 р. – Аналіз споживання, бідності і добробуту (Енгус Дітон); 
2018 р. – Модель довгострокового економічного аналізу з включенням в неї таких 

факторів, як зміна клімату та інновації (Уільям Нордхаус, Пол Ромер); 
2019 р. – Експериментальний підхід у полегшенні бідності (Абхіджит Банерджи, 

Естер Дюфло, Майкл Кремер). 
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Поява нових викликів для глобальної  економічної  системи сформувала 
об’єктивну необхідність розширення теоретичних підходів до метасистемного 
розвитку. Наи більш популярні з них представлено в табл. 1. 

Таблиця 1.Сучасні концепції розвитку 

Назва 
концепції  

Основні 
представники 

Базові ідеї  

Концепція 
Нової  норми 

(New 
Normal) 

Білл Гросс, 
Мухамед Ель-

Ерідан 

Низькі темпи економічного зростання і високе безробіття – це не 
тимчасова ситуація, в яку потрапила економіка після гострої  фази 
фінансової  кризи і з якої  вона швидко повернеться до докризової  
норми, навпаки, це нова норма для економіки, і продовжуватися 

така ситуація буде довго 

Концепція 
реіндустріал

ізації  
(неоіндустрі
алізації ) 

П. Марш,  
Е. Тоффлер 

Сутність нової  індустріалізації  [6, с. 186] полягає в тотальному 
впровадженні електронного обладнання не тільки в процеси 
фінансового керування компаніями, але и  у процеси дизаи ну, 
розроблення, дистрибуції , післяпродажного обслуговування 

виробленої  продукції . Технологічним змістом нової  індустріалізації  
є промисловии  Інтернет, 3D-технології  і промислові роботи, які в 

маи бутньому повинні привести до революціи них зрушень в 
індустріальніи  і, що є наи головнішим, в соціальніи  сферах 

Концепція 
«зеленої » 
економіки 

Д. Піарс,  
А. Маркандіа, 
Є. Барбієр 

«Зелена» економіка ґрунтується на прии нятті в якості провідного 
фактору розвитку економіки інвестування в розробку і впровад-
ження технологіи , заснованих на використанні альтернативних 

джерелах енергії  і палива, технологіи  екологічно чистого 
виробництва, чистих технологіи  у веденні сільського господарства, 
«зеленому будівництві», а також програмах очищення повітря, води 

і ґрунту від забруднень, переробки та утилізації  відходів тощо. 

Концепція 
інклюзивног
о розвитку 

Д. Аджемоглу,  
Д. Робінсон,  
Е.С. Раи нерт, 
Дж. Подест,  
З. М. Бедос, 
С. Голандер 

Кожен суб’єкт економіки є важливим, унікальним, цінним для 
суспільства і має можливості, щоб задовольнити свої  потреби. В 
узагальненому розумінні інклюзивнии  (від англ. Inclusiveness – 

залученість) розвиток полягає в необхідності посилення залучення 
до вирішення проблем розвитку усіх верств населення, а також 

зростання залученості до розвитку усіх територіи  

Як видно з представленої в табл. 1 інформації, питання досягнення економіч-ного 
зростання втрачає свою актуальність як центральна мета економічної політики, на 
перший план виходять компоненти, що складають зміст парадигми сталого розвитку. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Укорінення парадигми сталого розвитку як провідної стратегії глобальної 
трансформації призводить до змін в методології дослідження економічних явищ і 
процесів. Відбуваються зсуви у філософії господарювання, що проявляються у допов-
ненні неекономічними складовими розуміння економічної раціональності як основи 
мотиваційного механізму дій господарюючих суб’єктів. В умовах постіндустріальної 
економіки девальвуються принципи економічного і технологічного детермінізму, 
пріоритети homo economіcus. Концепція сталого розвитку долає обмеженість механізмів 
економічної самоорганізації (формування спонтанної рівноваги економічної системи в 
її статичному стані) на основі включення елементів цілеспрямованості на основі 
антропоцентристської визначеності моделі. 

Аналізуючи еволюцію сталого розвитку можна стверджувати, що основним 
предметом дослідження в межах економічної  теорії  став пошук шляхів забезпечення 
коеволюції  економічної , соціальної  та екологічної  складових суспільного розвитку, яка 
реалізується на основі методології  пошуку шляхів пом’якшення внутрішніх конфліктів 
шляхом знаходження об’єктивно зумовлених функціональних взаємозв’язків між ними. 
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Анотація  
Вступ. Стаття присвячена питанням управлінського аспекту основ ресурсозбереження на підприємстві. 
На основі дослідження було запропоновано визначення сутності ресурсозбереження на підприємстві і 
акцентовано увагу на вдосконаленні організації та управління, соціальним заходам, раціоналізації 
ресурсного потенціалу. 
Метою дослідження стало вивчення управлінського аспекту основ ресурсозбереження на підприємстві. 
Результати. Етимологічна характеристика менеджменту ресурсозбереження підприємства надала 
змогу здійснити сутнісний аналіз зазначеного поняття та визначити його особливості з позиції 
результативного, потенціального, ресурсного, факторного, інноваційного, ринково-орієнтованого, 
екологічного, інформаційного, продуктивного, процесного, функціонального, системного, ситуаційного, 
комплексного підходів та підходу до менеджменту ресурсозбереження з позиції сталого розвитку. Аналіз 
класичних і сучасних трактувань сутності розвитку підприємства дозволив визначити п’ять основних 
підходів до етимологічної зміни трактування цієї категорії з позиції кількісного, якісного, системного, 
процесного та комплексного підходів. На підґрунті етимологічного аналізу понять «менеджмент 
ресурсозбереження» та «розвиток підприємства» менеджмент ресурсозберігаючого розвитку підпри-
ємства визначено як процес управління, який забезпечується діями компетентних осіб, кількісними та 
якісними організаційними, економічними, технологічними, соціальними, екологічними та структурними 
змінами, що впливають на оптимізацію й раціоналізацію формування та використання ресурсного 
потенціалу, основу якого складають природні, матеріальні, нематеріальні, фінансові, людські,  
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інформаційні, часові та структурно-організаційні ресурси, та призводять до переходу підприємства на 
новий якісний рівень його існування. 
Висновки. На основі інтеграції сучасних підходів надано власне визначення ресурсозбереження як 
результативної організаційно-управлінської діяльності, спрямованої на раціональне використання 
ресурсного потенціалу, застосування ресурсощадних технологій, стимулювання природоохоронних заходів 
з метою досягання соціо-еколого-економічних цілей підприємства. Пропоноване трактування акцентує 
увагу на ключовій ролі людського фактору при здійсненні процесів ресурсозбереження та орієнтації на 
досягнення комплексу цілей сталого розвитку підприємства. 

Ключові слова: управління, підприємство, ресурси, ощадливе використання ресурсів, ресурсозбереження, 
класифікація. 
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FUNDAMENTALS OF RESOURCE SAVING AT THE ENTERPRISE: MANAGEMENT ASPECT 

Navrotska T., Babiy L., Chorna O., Lopushynska O. Fundamentals of resource saving at the 
enterprise: management aspect. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2, 
рр. 15 – 22.  

Abstract  
Introduction. The article considers the management aspect of the basic resource conservation in the enterprise. 
Based on the study, it was proposed to determine the essence of resource conservation in the enterprise and focused 
on improving the organization and management, social activities, rationalization of resource potential. 
The purpose of the article is to study management aspect of the basic resource conservation in the enterprise.  
Results. The etymological characteristics of resource management of the enterprise allowed to carry out the essential 
analysis of the specified concept and to define its features from a position of effective, potential, resource, factor, 
innovative, market-oriented, ecological, information, productive, process, functional, system, situational, complex 
approaches to resource conservation management from the standpoint of sustainable development. The analysis of 
classical and modern interpretations of the essence of enterprise development allowed to identify five main approaches 
to the etymological change of interpretation of this category from the standpoint of quantitative, qualitative, systemic, 
process and complex approaches. Based on the etymological analysis of the concepts of "resource management" and 
"enterprise development" management of resource development is defined as a management process provided by the 
actions of competent personalities, quantitative and qualitative organizational, economic, technological, social, 
environmental and structural changes affecting optimization and rationalization of the formation and use of resource 
potential, which is based on natural, tangible, intangible, financial, human, information, time, structural and 
organizational resources, and lead to the transition of the enterprise to a new qualitative level of its existence. 
Conclusions. On the basis of integration of modern approaches the definition of resource saving as effective 
organizational and administrative activity directed on rational use of resource potential, application of resource-
saving technologies, stimulation of nature protection measures for the purpose of achievement of the socio-ecological 
and economic purposes of the enterprise is given. The proposed interpretation emphasizes the key role of the human 
factor in the implementation of resource conservation and focus on achieving a set of goals for sustainable 
development of the enterprise. 

Key words: management, enterprise, resources, economical use of resources, resource conservation, classification. 
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Вступ 

Продовольча безпека та розвиток сільської  місцевості є пріоритетними в 
державніи  і регіональніи  політиці. Для досягнення зазначених пріоритетів необхідною 
умовою є підвищення ефективності діяльності підприємств агропродовольчої  сфери на 
засадах сталого розвитку. Основним чинником підвищення ефективності функціонуван-
ня підприємств агропродовольчої  сфери є розроблення і впровадження сучасної  
інноваціи ної  моделі господарювання, що ґрунтується на принципах ресурсозбе-
реження. Проблема зниження ресурсоємності продукції  підприємств агропродовольчої  
сфери полягає у відсутності дієвих управлінських механізмів ресурсозберігаючого 
розвитку суб’єктів господарювання, що і обумовлює актуальність даного дослідження. 

Проблемам менеджменту ресурсозбереження та ресурсозберігаючого розвитку 
приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні науковці: Бровкова К., Гнатенко I., 
Єршова O., Iсаi O., Зось-Кіор M., Лопушинська O., Пархоменкo O., Пацарнюк O., Петрук O., 
Подік I., Покатаєва O., Рахметуліна Ж., Ромашко O., Россоха В., Рубежанська В., Сазоно-
ва T., Самбровський O., Самійленко A., Сменов A., Трохимець O., Федірець O., Чабан В., 
Шкурупій O., Штулер I., Шульженко I. [1-10] та інші. 

Незважаючи на вагомі здобутки науковців, більшість підприємств агропро-
довольчої  сфери Украї ни мають значні недоліки, які стосуються формування ефективної  
системи менеджменту ресурсозберігаючого розвитку, що зумовлює необхідність удос-
коналення методики оцінки та прогнозування ефективності менеджменту ресурсо-
зберігаючого розвитку підприємств та актуалізації  організаціи но-кадрового забезпе-
чення цього напряму управлінської  діяльності, формування ресурсозберігаючої  
культури працівників підприємств агропродовольчої  сфери Украї ни та вдосконалення 
мотиваціи ної  політики в питаннях ресурсозбереження. 

Мета та завдання статті 

Метою дослідження є вивчення управлінського аспекту основ ресурсозбере-
ження на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу 

Друге десятиліття XXI століття характеризується активізацією антропогенних 
впливів на навколишнє середовище, оскільки широкомасштабне застосування новітніх 
технологій, сприяючи прискореному забезпеченню потреб у різних видах ресурсів, 
одночасно актуалізує питання економії цих ресурсів. Якщо на початку XX століття вчені 
та практики сперечалися щодо розв’язання тих чи інших проблем ресурсозбереження, 
то наразі актуальною стає проблематика ресурсозбереження. Почали з’являтися наукові 
доробки стосовно економії різноманітних ресурсів, у першу чергу матеріальних, 
розробляються програми ресурсозбереження. Водночас різноспрямованість наукових 
досліджень із зазначеної проблематики, широке коло сфер і напрямів упровадження 
ресурсозбереження та енергозаощадження потребують систематизації наукових знань, 
конкретизації та постійного вдосконалення категоріального апарату, формування 
ефективної системи управління розвитком ресурсного потенціалу на мікро- та 
макрорівні, що обґрунтовує доцільність формування новітніх підходів до управління 
ресурсозбереженням і ресурсозберігаючим розвитком. 

Перехід економіки на якісно новий рівень розвитку можливий лише за умови 
докорінної зміни характеру розвитку продуктивних сил, відмови від екстенсивного типу 
економічного зростання, переходу до інтенсивних факторів. Для цього необхідно 
розв’язати проблеми раціонального, економного використання виробничих ресурсів, 
матеріально-сировинних, технічних, енергетичних, і як наслідок – фінансових і 
людських ресурсів. Тому перед урядами країн постає завдання забезпечення 
ефективного ресурсозбереження як основного джерела задоволення зростаючих потреб 
виробників палива, енергії, сировини та матеріалів. 
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Актуальність проблеми економії ресурсів на сучасному етапі розвитку економіки 
привертає увагу багатьох учених і практиків. У науковій літературі висвітлені різні 
аспекти організації, планування, управління ресурсозбереженням і раціонального 
ресурсоспоживання на всіх рівнях господарювання. Особливої значущості проблематика 
ресурсозбереження набуває для суб’єктів агропродовольчої сфери, оскільки ці проблеми 
охоплюють широкий діапазон напрямів діяльності, що передбачає значне різноманіття 
ресурсів, від ефективності використання яких залежать продовольча та економічна 
безпека країни. Слід відзначити, що останнім часом істотно зросла господарська 
самостійність підприємств, їх об’єднань і регіонів, а разом з тим необхідність виконання 
завдань, пов’язаних із обґрунтуванням пріоритетних напрямів ресурсозбереження в 
умовах інтенсифікації виробництва, шляхів еволюції прогресивних форм інтеграції 
науки та виробництва, розробленням методів визначення ефективності цих напрямів, 
насамперед ресурсозберігаючих та енергоощадних технологічних систем, дослідженням 
недостатньо вивчених напрямів ресурсозбереження в сільському господарстві. 

Отже, на сучасному етапі розвитку перед країнами постає завдання переходу до 
інноваційного етапу розвитку економіки, техніко-технологічної модернізації всіх сфер 
матеріального виробництва. Цей напрям розвитку економіки – єдино можливий спосіб 
подолати відставання більшості країни від економічно розвинених провідних держав. 
Також основними проблемами, пов’язаними з необхідністю застосування 
ресурсозберігаючих технологій в агропродовольчій сфері, є: недостатньо ефективні 
форми організації виробництва та управління витратами; екстенсивна основа 
господарювання; висока собівартість виробленої продукції; зниження родючості, 
генетичного потенціалу сільськогосподарських культур і тварин. 

Теоретичні погляди у різні періоди розвитку теорій ощадливого використання 
ресурсів переважно зумовлювалися їх дефіцитністю. А відповідно й організаційне 
забезпечення теорії ресурсозбереження здійснювалося в різних формах на різних 
історичних етапах. Якщо ж розглядати ресурси у вузькому сенсі, тобто з позиції певної 
предметної області дослідження, то науковці по-різному розглядають питання сутності 
та визначення цього поняття. Варто звернути увагу і на трактування теоретиками 
категорії «ресурси» на макрорівні (світовому рівні, рівні національної економіки, 
окремих секторів економіки) та мікрорівні (окремої ланки, суб’єкта господарювання). 

У зв’язку з цим проблема менеджменту ресурсозбереження набуває особливої 
значущості. Важливим аспектом дослідження зазначеної проблематики є 
категоріальний та етимологічний аналіз основних понять, оскільки передумови 
сучасних поглядів на необхідність ресурсозбереження почали формувати ще класики 
політекономії. Зокрема англійський економіст Д. Рікардо (1802 р.) зазначав, що 
економічне зростання рано чи пізно припиниться через нестачу природних ресурсів. 
Проте категорія «ресурсозбереження» постійно змінювалася і набувала нових форм і 
значень залежно від рівня управління, сфери діяльності, спрямованості застосування 
тощо. З метою аналізу значення категорії «ресурсозбереження» найбільш  
широковживані та різноспрямовані визначення наведено в табл. 1.  

З огляду на етимологічний аналіз категорії «ресурсозбереження», перш за все 
доцільно зазначити те, що немає законодавчих актів, нормативних документів, які б 
чітко розмежовували регулювання питань ресурсозбереження на державному, регіо-
нальному, місцевому та локальному рівнях [9]. Лише окремі засади управління ресур-
созбереженням окреслені в Законі України «Про охорону навколишнього середови-
ща» [1] в контексті ощадливого використання природних ресурсів, застосування енерго-
зберігаючих технологій і новітніх форм захисту екологічного середовища та в Держстан-
дартах України [3], в яких переважно  охарактеризовані загальні положення, розкриті 
основні поняття «енергозбереження» та «ресурсозбереження», яке визначено як діяль-
ність, спрямована на раціональне витрачання, ощадливе використання різних видів 
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ресурсів. Проте більшість нормативно-правових і законодавчих актів, які опосеред-
ковано стосуються предметної області ресурсозбереження, не визначає чіткого вектора 
розвитку цього напряму діяльності на відміну від міжнародної правової і дорадчої бази 
в питаннях енергоефективності та ресурсозбереження [3]. 

Таблиця 1. Етимологічний аналіз категорії «ресурсозбереження» [5-7] 

Визначення Автор, джерело 

Діяльність (організаційна, економічна, технічна, наукова, практична, інформаційна), 
методи, процеси, комплекс організаційно-технічних заходів, що супроводжують усі 
стадії життєвого циклу об’єктів і спрямовані на раціональне використання та 
ощадливе витрачання ресурсів 

ДСТУ 3051-95 

Форма реалізації резервів виробництва, пов’язана з максимальною економією у 
виробництві матеріальних ресурсів 

А. Азріліян 

Комплекс економічних, правових та адміністративних заходів, спрямованих на 
забезпечення збереження всіх видів ресурсів та їх раціональне використання 

С. Мочерний 

Прогресивний напрям використання природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує 
економію природних ресурсів та зростання виробництва продукції при тій самій 
кількості використаної сировини, палива, основних і допоміжних матеріалів 

С. Дорогунцов, 
Я. Олійник,  
Ю. Пітюренко 

Цілеспрямована діяльність зі збереження собівартості продукції завдяки економії 
матеріальних і трудових ресурсів шляхом зменшення втрат і відходів, упровадження 
замінників сировини, безвідходних технологій, покращення технічних параметрів 
виробів, удосконалення технологій тощо 

В. Конопли-
цький,  
А. Філіна 

Економічна категорія, яка постійно вдосконалюється і являє собою процес підвищення 
ефективності використання ресурсів на підприємствах усіх типів і форм власності 

Р. Балашова 

Метод господарювання, який охоплює комплекс технічних, економічних, 
організаційних заходів, спрямованих на раціональне використання ресурсів і 
забезпечення зростаючих потреб у них головним чином завдяки економії 

М. Іванов, 
А. Бреславцев, 
Л. Хижняк, 
Д. Липницький 

Процес поліпшення економічного стану підприємства, підвищення конкуренто-
спроможності продукції, зниження  негативного впливу на навколишнє середовище Є. Шоколенко 

Найбільш розповсюдженим і часто вживаним є процесний підхід до визначення 
ресурсозбереження, через що його визначають як певну послідовність дій або функцій 
управління ресурсами, які призводять до бажаного результату. 

Ваговим є і доробок теоретиків, які вважають ресурсозбереження окремим видом 
діяльності, яка разом із застосуванням надбань НТП та ефективним менеджментом 
призводить до раціонального використання ресурсів і спрямована на використання 
ресурсозберігаючих технологій [6]. 

Результативний підхід до ресурсозбереження є менш розповсюдженим, але на 
відміну від попередніх відображає його головну мету – раціоналізацію та оптимізацію 
використання ресурсів, зменшення втрат і витрат, підвищення ефективності викорис-
тання ресурсів, збільшення ефективності виробництва, зростання економічного, 
соціального та екологічного ефектів [7]. 

Системний підхід до ресурсозбереження передбачає взаємодію підрозділів і 
посадових осіб, відповідальних за виконання окремих функцій з ресурсозбереження, з 
урахуванням особливостей організації виробництва на підприємстві. Такий підхід 
передбачає взаємодію суб’єкта управління та об’єкта управління, а також виділення 
ресурсозбереження як самостійного об’єкта управління та визначення складу конкрет-
них функцій, що реалізуються відповідними ланками управління щодо його забезпе-
чення. Комплексний характер цієї системи означає те, що в ній повинна розроблятися та 
проводитися сукупність науково-технічних, економічних, організаційних і соціальних 
заходів, що впливають на показники раціонального використання ресурсного 
потенціалу [4]. 

Функціональний підхід до ресурсозбереження передбачає його планування; 
організацію та регулювання ресурсозберігаючої діяльності; контроль, облік та аналіз 
результатів роботи ресурсозбереження та його стимулювання. 
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Відповідно до положень ринкового підходу, розуміння економічної суті ресурсо-
збереження ґрунтується на його зв’язку з отриманням доходу як мотиву ресурсоощадної 
діяльності, оскільки основним критерієм ефективності господарської діяльності в 
ринковій економіці є прибуток підприємства. Характеристика сутності ресурсозбе-
реження з позиції цього підходу здійснюється у взаємозв’язку виробничих ресурсів, які 
беруть участь у господарській діяльність підприємства, з корисністю кожної додаткової 
одиниці виробничих ресурсів, що виражається в додатковому прибутку. Отже, до 
предмета ресурсозбереження згідно з ринковим підходом у першу чергу слід включати 
виробничі ресурси, які дають найбільший позитивний економічний ефект, а аналіз 
ресурсозбереження має передбачати динаміку показників, що дозволить отримати 
об’єктивний результат кількості витрачених ресурсів і віддачу від їх використання. Тож 
економічна сутність ресурсозбереження визначається як комплексне науково 
обґрунтоване використання виробничих ресурсів підприємства з урахуванням цільової 
установки, заснованої на методології граничної корисності, спрямоване на зниження 
ресурсоємності продукції та одночасне збереження її якісних характеристик, 
забезпечення стійкості родючості ґрунтів та екологічної безпеки [6]. 

Оригінальним є науковий підхід, який визначає ресурсозбереження як певний 
напрям наукових досліджень, що передбачає дослідження в економічній, соціальній, 
інженерно-технічній, правовій, екологічній та інших предметних областях дослідження, 
які постійно розширюються. 

Зазначені положення збереження та ощадливого використання ресурсів інтегрує 
комплексний підхід, відповідно до якого ресурсозбереження переважно розглядається 
як сукупність заходів, система заходів, прогресивний напрям використання природно-
ресурсного потенціалу, метод господарювання, форма реалізації резервів 
виробництва [2]. 

Необхідно звернути увагу на те, що деякі автори використовують два і більше 
підходи до визначення категорії  «ресурсозбереження». Предмет зазначених підходів до 
ресурсозбереження значно різниться і виступає як система, процес, діяльність, резуль-
тат: раціоналізації  втрат ресурсів; оптимізації  витрат ресурсів; залучення резервів; 
усунення втрат; комплексного використання ресурсів; інтенсифікації  використання 
ресурсів; зниження (економії , мінімізації ) витрат ресурсів; підвищення ефективності 
використання ресурсів; підвищення конкурентоспроможності [1, 8-10] (рис. 1). 

На рис. 1  відображається взаємозв’язок охарактеризованих підходів до еконо-
мічної  сутності ресурсозбереження з предметами діяльності ресурсозбереження, ї ї  
результатом. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, ресурсозбереження – це складнии , комплекснии  процес, а зіставлення 
підходу та предмета до визначення сутності поняття «ресурсозбереження» визначає ті 
заходи, які будуть потрібні для досягнення цілеи  раціонального и  економного 
споживання ресурсів. 

Тому в процесі формування менеджменту ресурсозберігаючої діяльності необхід-
но в першу чергу розглядати ресурсозбереження як комплекс заходів різного спряму-
вання, надаючи важливу роль організаційно-економічним заходам для досягнення ре-
сурсозаощадження в умовах конкуренції та ринкової економіки, зокрема вдоскона-
ленню організації та управління, соціальним заходам, раціоналізації ресурсного 
потенціалу. Водночас, враховуючи різноманіття підходів до опису економічної сутності 
ресурсозбереження, очевидна недостатня розробленість цієї економічної категорії з 
погляду управлінського підходу до її визначення. 

Тому в межах проведеного дослідження пропонується ресурсозбереження визна-
чати як результативну організаціи но-управлінську діяльність, спрямовану на раціона-
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льне використання ресурсного потенціалу, застосування ресурсощадних технологіи , 
стимулювання природоохоронних заходів з метою досягання соціо-еколого-економіч-
них цілеи  підприємства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Основні підходи до визначення сутності ресурсозбереження на 
підприємстві  

Джерело: авторська розробка 

Оскільки в запропонованому трактуванні акцентується увага на ключовіи  ролі 
людського фактора при здіи сненні процесів ресурсозбереження та орієнтації  на 
досягнення комплексу цілеи  сталого розвитку підприємства, то наступним етапом 
дослідження буде визначення етимологічної  сутності та особливостеи  менеджменту 
ресурсозбереження на підприємстві та и ого розвитку. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТИ 

Охріменко І. В., Гнатенко І. А., Дяченко Т. О., Артемчук В. О. Теоретико-методичні основи 
розвитку підприємництва в контексті глобалізації : управлінськии  та маркетинговии  
аспекти. Український журнал прикладної економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 23 – 29. 

Анотація 
Вступ. Стаття присвячена питанням вивчення управлінського та маркетингового аспектів теоретико-
методичних основ розвитку підприємництва в контексті глобалізації. На основі дослідження було акцен-
товано увагу на тому, що в період криз та несприятливого зовнішнього середовища, до найбільшої адап-
тації та виживання за нестабільних умов здатні підприємства, з прогресивними інноваційними ідеями. 
Метою дослідження стало вивчення управлінського та маркетингового аспектів теоретико-
методичних основ розвитку підприємництва в контексті глобалізації. 
Результати. Доведено необхідність досліджувати парадигму коеволюційних зв’язків інновацій та 
підприємництва з позицій трансформації економічної теорії. Визначено імпульси зародження феномену 
підприємництва у світі та в сучасні Україні, які слугували поштовхом для розвитку підприємництва та 
зумовили зміни традиційної суспільної парадигми підприємництва у науковому світі. Показано, що 
еволюційні зміни демонструють щільну залежність ефективного розвитку підприємництва від інновацій, 
які є продуцентами позитивних змін підприємницького середовища, двигуном перетворення рутинного або 
традиційного підприємництва на інноваційне та обумовлюють підвищену конкурентоздатність 
підприємств. Акцентовано увагу на тому, що в період криз та несприятливого зовнішнього середовища, до 
найбільшої адаптації та виживання за нестабільних умов здатні підприємства, з прогресивними 
інноваційними ідеями. Проаналізовано принципові відмінності між традиційною формою ведення 
підприємницької діяльності та інноваційною, на цій основі визначено головні імперативи стратегічного 
управління інноваційною діяльністю як керованого процесу.  
Висновки. Запропоновано визначення інноваційного підприємництва, під яким розуміється креативний, 
творчий і завжди ризикований вид підприємницької діяльності в умовах нестабільності зовнішнього сере-
довища, що виявляється як складно-логічний процес розширеного економічного відтворення, який здійсню-

ється юридичною або 
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мований на реалізацію інноваційних проектів, новаторських методів організації праці, виробництво 
принципово нового товару, послуги, технології, причому результатом такої діяльності є отримання 
прибутку внаслідок комерціалізації і досягнення суспільної корисності. 

Ключові слова: управління, маркетинг, система, розвиток, підприємництво, глобалізація. 
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Abstract  
Introduction. The article is devoted to the study of management and marketing aspects of the theoretical and 
methodological foundations of entrepreneurship in the context of globalization. Based on the study, it was emphasized 
that in times of crisis and adverse environment, to the greatest adaptation and survival in unstable conditions are 
able to enterprises with progressive innovative ideas. 
The aim of the study was to study of management and marketing aspects of the theoretical and methodological 
foundations of entrepreneurship in the context of globalization. 
Results. The necessity to study the paradigm of coevolutionary connections between innovation and 
entrepreneurship from the standpoint of transformation of economic theory is proved. The impulses of the emergence 
of the phenomenon of entrepreneurship in the world and in modern Ukraine, which served as an impetus for the 
development of entrepreneurship and led to changes in the traditional social paradigm of entrepreneurship in the 
scientific world. It is shown that evolutionary changes demonstrate the close dependence of effective business 
development on innovations, which are producers of positive changes in the business environment, the engine of 
transformation of routine or traditional entrepreneurship into innovative and cause increased competitiveness of 
enterprises. Emphasis is placed on the fact that in times of crisis and adverse external environment, enterprises with 
progressive innovative ideas are capable of the greatest adaptation and survival under unstable conditions. The 
fundamental differences between the traditional form of business and innovation are analyzed, on this basis the main 
imperatives of strategic management of innovation as a managed process are determined. 
Conclusions. The definition of innovative entrepreneurship is proposed, which means a creative, creative and always 
risky type of business in an unstable environment, which manifests itself as a complex logical process of expanded 
economic reproduction, which is carried out by a legal entity or individual and aimed at implementing innovative 
projects, innovative methods of organization. labor, production of a fundamentally new product, service, technology, 
and the result of such activities is to make a profit due to commercialization and the achievement of public utility. 

Keywords: management, marketing, system, development, entrepreneurship, globalization. 
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Вступ 

Тривалии  шлях формування концепціи  підприємництва та інноваціи  у науковому 
світі, вимагає ї х історичного висвітлення у царині економічної  теорії , що стане ключем 
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до розуміння сутності, функціональних ознак феномену сучасного підприємництва та 
визначення пріоритетів и ого розвитку в умовах інноваціи ної  економіки. Існує 
необхідність перегляду та переусвідомлення еволюції  формування підприємництва в 
контексті економічної  думки, що надасть можливість ідентифікувати значення такого 
підприємництва в сучасніи  інноваціи ніи  економіці та дозволить у подальшому 
сформувати механізми, стратегії  або напрями и ого ефективного розвитку з урахуванням 
пропозиціи  провідних вчених, світового досвіду та поточного стану розвитку 
національної  економіки, що і обумовлює актуальність даного дослідження. 

Еволюціи ним першоджерелом, яке слугувало підґрунтям для активного розвитку 
та розповсюдження інноваціи , є зародження основ конкурентного підприємництва, 
формування якого, за нашим поглядом, дуже схоже з утворенням планетарної  біологіч-
ної  екосистеми. У цьому контексті слід навести наукові погляди основоположника кем-
бриджської  школи А. Маршалла, якии  наголошував на тому, що економічні науки слід 
вивчати у тісному поєднанні з біологією [1]. Незважаючи на заперечення такого підходу 
П. Самуельсоном [5], слід визначити, що біологія глибоко проникла в економічну науку, 
а особливо це показово проявляється в еволюції  феномену підприємництва [4, 6, 8].  

«Підприємництво» та «інновація» представляють собою діалектичну єдність 
специфічного виду діяльності господарюючих суб’єктів в економіці інноваціи ного типу. 
Ефективне підприємництво в інноваціи ніи  економіці – це стратегічно обрании  
підприємцем тип господарської  поведінки, що характеризується підвищеною 
ризикованістю, непередбаченістю результатів та нестандартністю підприємницьких 
поглядів за умов швидкозмінного зовнішнього середовища [2, 3, 7, 9, 10]. Наявність 
інноваціи  у такому підприємництві – ключ до ефективного втілення даного типу 
поведінки, використання якого здатне у наи ліпші способи забезпечити адаптацію 
підприємства до нестатичного зовнішнього середовища через оновлення та 
удосконалення методів виробництва і збуту продукції , поліпшення ї ї  споживчих 
характеристик, отримання економічного ефекту від нововведень тощо. Конкурентна 
підприємницька діяльність виступає як основа інноваціи ного процесу, що забезпечує 
дифузію інноваціи  на усіх рівнях. І, навпаки, інноваціи ні процеси, що відбуваються в 
національніи  економіці вимагають активного розвитку підприємництва в усіх галузях 
промисловості, різноманітних сферах надання послуг тощо.  

Мета та завдання статті 

Метою дослідження є вивчення управлінського та маркетингового аспектів 
теоретико-методичних основ розвитку підприємництва в контексті глобалізації . 

Виклад основного матеріалу 

Підприємництво доцільно розглядати як особливии  вид діяльності підприємця, 
що постіи но еволюціонує в історичному вимірі через процеси зародження нових 
поглядів відомих вчених, оновлення суспільних відносин, зміну ментальності 
населення, виникнення різних за розмірами та формами власності підприємств, ї х 
народженні, дозріванні, адаптації  та відмиранні. Багато в чому як в біологічніи , так і в 
підприємницькіи  системі постіи но відбуваються ендогенні та екзогенні трансформації  
або зрушення, які відкривають принципово нові можливості, шляхи подальшого 
розвитку або спричиняють несподівані виклики для розвитку складної  системи. В 
контексті еволюції  підприємництва також відбувається постіи на зміна, адаптація та 
оновлення нестатичного інституціонального середовища [6]. 

У цьому розумінні, холістичнии  підхід введении  в науковии  оборот, повністю 
трансформується в ґенезу організаціи них та соціально-економічних основ формування 
парадигми підприємництва, яке подібно біологічної  екосистемі відкрито функціонуючи 
віддає та отримує ресурси, взаємодіючі із зовнішнім оточенням як єдине ціле. Важливо 
зазначити, що саме активна конкуренція ключових акторів системи підприємництва в 
межах еволюціи них векторних потоків зумовила синергію та поєднання зусиль 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 2.  

26 

конкуруючих суб’єктів підприємництва у напрямку необхідності розвитку нових знань, 
нестандартних навиків та ідеи , що запустило виникнення інноваціи . Водночас, на 
відміну від біологічної  екосистеми, штучно створена система підприємництва має 
високии  ступінь навмисної  організації , яка через антропогенні чинники впливу 
(зазвичаи  під впливом діи  стеи кхолдерів підприємництва) задає координацію, 
мобілізацію або адаптацію зазначеної  системи.  

Отже, підхід до наукового розуміння підприємництва з позиціи  історично-
еволюціи ного підходу, цілком узгоджується з детальним розглядом феномену сучасного 
підприємництва в структурі інноваціи ніи  економіці, що показує, яким чином суспільна 
ментальність, конкуренція, логіка ведення господарської  діяльності, зміна економіко-
політичних систем утворили та започаткували складну матерію підприємницького 
середовища, в якому історично зародився процес залучення нововведень та інноваціи  в 
суспільне життя. У цьому розумінні простежується діалектичнии  зв’язок 
підприємництва та інноваціи , які доповнюючи одне одного ефективно функціонують в 
контексті будь-якого конкуруючого середовища в сучасному світі [5].  

Вважаємо, що феномен еволюції  підприємництва доцільно розглядати з позиціи :  
територіального формування та розповсюдження підприємництва (локальнии , 

регіональнии , державнии , національнии  чи глобальнии  рівні);  
активності реалізації  існуючих взаємозалежних потоків у суспільстві (знань, 

ментальних цінностеи , інформаціи , ресурсів та потенціалу);  
домінування та глибини розповсюдження наукових поглядів економічних шкіл, 

теоріи  державного управління, що визначали пріоритети розвитку підприємництва за 
певного типу економічної  системи; 

типу та ступеню відкритості економічної  системи (традиціи на, ринкова, 
командно-адміністративна, змішана тощо).  

Дослідження підприємництва у межах традиціи ної  суспільної  діи сності, відбува-
лося під впливом імпульсів та викликів економічної  системи, які були притаманні у 
певнии  час розвитку суспільства, що визначало необхідність подальших змін існуючих 
теоріи  підприємництва. Першопричини таких змін, ґрунтувалися на тому, що під час 
осмислення феномену підприємництва в межах традиціи ної  суспільної  діи сності 
науковці зіштовхувалися з наростаючими невирішеними проблемами, аномаліями та 
колізіями, що спричиняло переосмислення досліджуваного явища, здіи снення наукових 
революціи  та призводило до зміни старої  парадигми на нову (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Еволюційні зміни традиційної парадигми підприємництва  

у науковому світі 
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Межі традиціи ної  суспільної  діи сності та ведення підприємницької  діяльності, які 
характеризувалися постіи ним накопиченням, збереженням і трансляцією наукового 
знання, порушувалися, коли наставав період зростання складності наукового пізнання 
під впливом імпульсів. Поява та швидке розповсюдження нових проблем наукового 
пізнання підприємництва за межі вже сформованого наукового мислення вимагало 
переосмислення, оновлення інструментарію та засобів дослідження даного феномену.  

Незважаючи на те, що еволюцію феномену підприємництва, достатньо 
розглянуто у наукових працях представників різних економічних шкіл та течіи , слід 
враховувати, що теорія підприємництва перебуває в постіи ному русі.  

З часом обов’язково з’являються нові проблеми, що потребують негаи ного 
розв’язання, і тому виникає необхідність у безперервному переосмисленні знань з 
питань становлення та розвитку підприємництва. Оновлені сучасні доктрини розвитку 
підприємництва в інноваціи ніи  економіці доповнюють старі, розширюють, розвивають, 
поглиблюють іноді переусвідомлюють ї х з урахуванням сьогодення, часто надаючи 
іншої  тональності окремому науковому погляду та по-новому розставляючи акценти, 
але дуже рідко спростовують ї х повністю. 

Вичерпне універсальне визначення підприємництва у сучасніи  науковіи  думці 
досі відсутнє. Багато видатних зарубіжних та вітчизняних вчених у свої х дослідженнях 
аналізували проблематику функціонування підприємництва, визначали и ого теоре-
тико-методологічні аспекти та понятіи ні складові, але серед науковців дотепер немає 
єдиного погляду на и ого визначення. Це пояснюється тим, що представники різних наук 
(економісти, менеджери, філософи, соціологи та інші) неоднаково розуміли та інтерпре-
тували и ого сутність. Стосовно характеристики вітчизняних нормативно-правових 
джерел, які регулюють дану категорію, слід зауважити, що заи матися підприємницькою 
діяльністю, яка не заборонена законодавством – це конституціи не право громадян (ст. 
42 Конституції  Украї ни). Відповідно ст. 42 Господарського кодексу Украї ни під 
підприємництвом, розуміється: самостіи на, ініціативна, систематична, на власнии  ризик 
господарська діяльність, що здіи снюється суб’єктами господарювання (підприємцями) 
з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Таке 
законодавче визначення підприємництва значно зменшує та мінімізує и ого полісемію у 
наукових джерелах. Однак перш ніж таке визначення сформувалося у законодавстві 
Украї ни, воно прои шло певнии  історичнии  етап свого становлення. 

Уникаючи фрагментарності розгляду феномену підприємництва, виділимо 
сукупність концепціи  в межах яких доцільно аналізувати сутність та еволюцію 
підприємництва у світі (зародження і формування якого відбувалося у контексті 
розвитку економічної  думки). Серед таких концепціи  необхідно виділити такі, що 
досліджували підприємництво в межах: хронологічного осмислення підприємництва з 
використанням так званих хвиль (напрямків) и ого розвитку; функціонального та 
міждисциплінарних підходів тощо. 

Ґенезу формування феномену підприємництва дозволяють простежити теорії  
наукових хвиль (напрямків) вивчення розвитку підприємництва. Ці хвилі відобража-
ються сплесками інтересу вчених до різних аспектів проблеми господарювання, які 
характеризують тенденцію двох глобальних етапів розвитку теорії  підприємництва, 
зв`язаних з поступовим формуванням наукової  картини світу і виникненням синерге-
тики як теорії  самоорганізації . Відомі представники економічних шкіл (французької , 
англіи ської , американської , німецької , австріи ської  тощо, окремі з яких), сповідували 
свою філософію дослідження підприємництва, яка або еволюціонувала та знаходила 
свої х прибічників у маи бутньому, або частково чи повністю була визнана 
безперспективною.  

Першу хвилю усвідомлення феномену підприємництва необхідно відносити до 
періоду наукових досліджень Р. Кантильи она, якии  уперше ввів у науковии  оборот 
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термін «підприємець», використавши и ого у свої и  праці. Проте, за нашим баченням, 
зародження поглядів на підприємництво, появу наи примітивніших и ого форм і видів, 
можна, було спостерігати у далекому минулому (ще у період до нашої  ери) внаслідок 
еволюціи ного переплетення географічних, природних, економічних і політичних чин-
ників, які змушували наших пращурів виживати та пристосовуватися до умов того часу. 
І, хоча підприємництво у давні часи, ще не стало самостіи нім предметом та галуззю 
наукових досліджень, однак характерні риси ведення підприємницької  діяльності у 
минулі часи, засвідчили історичнии  відлік запуску сучасного підприємництва. Акцен-
туємо увагу на тому, що важко, а точніше неможливо, достеменно визначити, скільки 
років або століть існує на нашіи  планеті підприємництво. Напевно, з тих самих часів, 
коли власнии  видобуток первісної  людини не зараховувався у «загальнии  котел», а 
обмінювався на еквівалентну кількість зброї  чи знарядь виробництва (історична поява 
примітивних форм обміну у первісному світі). Як зауважив В. Черняк: слід визнати тои  
факт, що обмін продуктів харчування у первісному суспільстві на знаряддя праці 
можливо вважати першими підприємницькими угодами. А виготовлення примітивної  
зброї  – зародком інноваціи ної  діяльності [2]. Тобто ще з давніх часів підприємництво 
зумовлює прогресивнии  розвиток людства (у сегментарному сполученні з іншими ви-
дами діяльності), започатковує зміну економічних систем, сприяє ефективному розпо-
ділу обмежених ресурсів, рухає інновації , технології , науку, покращує умови життя насе-
лення. Переплетіння підприємництва та нововведень можна спостерігати на прикладі 
давніх подіи  – виготовлення кам’яної  зброї , колеса, масляної  лампи, гарпуну, першої  
монети і таке інше, що, беззаперечно, можна вважати новаціями, які були впроваджені 
нашими пращурами у суспільне життя. Потім винаи дені знаряддя праці обмінювалася 
на товари першої  необхідності, що заклало основу підприємницьких відносин.  

Подальші висновки з цього приводу наводять на думку необхідності комплексно-
го погляду на інновації  в системі національної  економіки та закладають фундаменталь-
ні погляди на необхідність врахування синергії  інноваціи ної  діяльності на усіх рівнях. На 
макрорівень дослідження інноваціи  виводить М. Кондратьєв, з відомою у науковому 
світі та одночасно наи більш дискусіи ною і по цеи  час теорією «довгих хвиль». Це ідея 
заснована на дослідженнях причин виникнення нововведень у суспільно-економічному 
житті, які слугували першопричинами відхилення технологічних укладів відносно 
початкового рівноважного стану економічної  системи [8].  

Таким чином, інноваціи не підприємництво – креативнии , творчии  і завжди 
ризиковании  вид підприємницької  діяльності в умовах нестабільності зовнішнього 
середовища, що виявляється як складно-логічнии  процес розширеного економічного 
відтворення, якии  здіи снюється юридичною або фізичною особою і спрямовании  на 
реалізацію інноваціи них проектів, новаторських методів організації  праці, виробництво 
принципово нового товару, послуги, технології , причому результатом такої  діяльності є 
отримання прибутку внаслідок комерціалізації  і досягнення суспільної  корисності. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Доведено необхідність досліджувати парадигму коеволюціи них зв’язків іннова-
ціи  та підприємництва з позиціи  трансформації  економічної  теорії . Визначено імпульси 
зародження феномену підприємництва у світі та в сучасні Украї ні, які слугували поштов-
хом для розвитку підприємництва та зумовили зміни традиціи ної  суспільної  парадигми 
підприємництва у науковому світі. 

Показано, що еволюціи ні зміни демонструють щільну залежність ефективного 
розвитку підприємництва від інноваціи , які є продуцентами позитивних змін підпри-
ємницького середовища, двигуном перетворення рутинного або традиціи ного підпри-
ємництва на інноваціи не та обумовлюють підвищену конкурентоздатність підприємств. 
Акцентовано увагу на тому, що в період криз та несприятливого зовнішнього 
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середовища, до наи більшої  адаптації  та виживання за нестабільних умов здатні 
підприємства, з прогресивними інноваціи ними ідеями. Проаналізовано принципові 
відмінності між традиціи ною формою ведення підприємницької  діяльності та 
інноваціи ною, на ціи  основі визначено головні імперативи стратегічного управління 
інноваціи ною діяльністю як керованого процесу. 
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ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНО-
РЕКТРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ  

Графська О. І., Галаченко О. О., Моісєєва Н. І., Перегіняк Т. І. Основні детермінанти 
формування потенціалу туристично-рекреаціи ної  сфери. Український журнал 
прикладної економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 30 – 40.  

Анотація 
Вступ. Можливості формування потенціалу туристично-рекреаційної сфери регіонів України залежать 
від багатьох чинників мега-, макро-, мезо- та мікрохарактеру, які створюють передумови і середовище для 
реалізації конкурентоспроможних стратегій підприємств туристичної індустрії, їх тривалого та ефек-
тивного функціонування. 
Метою статті є дослідження особливості формування потенціалу туристично-рекреаційної сфери 
України. 
Результати. У статті проаналізовано основні макрочинники впливу на розвиток потенціалу туристич-
но-рекреаційної сфери регіонів, серед яких можна виділити такі: природно-географічні, економічні, соціаль-
но-демографічні, інституційні, науково-технічні чинники. Визначено залежність розвитку туристично-
рекреаційної сфери регіонів України (за ВДВ) від привабливості туристичної інфраструктури та від 
окремих елементів інфраструктурного забезпечення. Висвітлено тенденції взаємозалежностей основних 
показників розвитку туристично-рекреаційної сфери регіонів України та тенденції основних показників 
розвитку туристично-рекреаційної сфери регіонів України за період. Відображено залежність ефектив-
ності використання туристично-рекреаційного потенціалу та атрактивності туристично-рекреаційної 
сфери регіонів України. 
Висновки. У статті побудована кореляційна матриця залежності чинників формування потенціалу ту-
ристично-рекреаційної сфери регіонів України, яка показує кореляційні залежності багатьох факторів, що 
впливають на формування туристичного потенціалу регіонів. Визначено основні глобальні тенденції роз- 
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витку світового ринку туристичних послуг, від яких залежать вектор і можливості формування потен-
ціалу туристично-рекреаційної сфери регіонів України з огляду на критерій стратегічної конкурентоспро-
можності і мету розширення масштабів розвитку та інтеграції туристичної індустрії в міжнародний 
ринок туристичних послуг. 

Ключові слова: туризм, туристично-рекреаційна сфера, потенціал, інновації. 
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MAIN DETERMINANTS OF POTENTIAL OF THE TOURIST AND RECREATION SPHERE  

Hrafska O., Halachenko O., Moisieieva N., Perehinyak T. Main determinants of potential of the tou-
rist and recreation sphere. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2, С. 64 – 71. 

Abstract 
Introduction. Possibilities of forming the potential of the tourist and recreational sphere of Ukraine’ s regions depend 
on many factors of mega-, macro-, meso- and micro-character, which create preconditions and environment for the 
implementation of competitive strategies of tourism industry enterprises, their long-term and effective functioning. 
The purpose of the article is to study the peculiarities of formation of the potential of Ukraine’s tourist and 
recreational sphere. 
The results. The article analyzes the main macro-factors influencing the development of the potential of the tourist and 
recreational sphere of the regions, among which there are natural-geographical, economic, socio-demographic, 
institutional, scientific and technical factors. The dependence of the development of the tourist and recreational sphere of 
Ukraine’s regions on the attractiveness of the tourist infrastructure and on certain elements of the infrastructural provision 
is determined. The tendencies of interdependence of the main indicators of development of the tourist and recreational 
sphere of Ukraine’s regions and the tendencies of the main indicators of the development of the tourist and recreational 
sphere of Ukraine’s regions for the period are highlighted. The dependence of the efficiency of the use of tourist and 
recreational potential and the attractiveness of the tourist and recreational sphere of Ukraine’s regions is shown. 
Conclusions. The article constructs a correlation matrix of dependence of factors of formation of tourist-recreational 
sphere potential of Ukraine’s regions, which shows correlation dependences of many factors influencing formation of 
tourist potential of regions. The main global trends of the world market of tourist services are determined, on which 
the vector and possibilities of formation of tourist and recreational sphere potential of Ukraine’s regions considering 
criterion of strategic competitiveness and the purpose of expansion of scales of development and integration of the 
tourist industry in the international market of tourist services depend. 

Keywords: tourism, tourist-recreational sphere, potential, innovations. 

JEL classification: H72; Q15 

Вступ 

Можливості формування потенціалу туристично-рекреаціи ної  сфери регіонів 
Украї ни залежать від багатьох чинників мега-, макро-, мезо- та мікрохарактеру, які 
створюють передумови і середовище для реалізації  конкурентоспроможних стратегіи  
підприємств туристичної  індустрії , ї х тривалого та ефективного функціонування. Зви-
чаи но, наи перше економічна результативність і успішність діяльності підприємств 
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туристично-рекреаціи ної  сфери у конкурентному середовищі обумовлюється ї х здат-
ністю створювати конкурентоспроможнии  туристичнии  продукт на внутрішньому та 
міжнародному ринках туристичних послуг в умовах ї х інформаціи ної  насиченості.  

Мета та завдання статті 

Метою статті є статті є дослідження особливості формування потенціалу турис-
тично-рекреаціи ної  сфери Украї ни.  

Виклад основного матеріалу 

Проте можливості формування потенціалу туристично-рекреаціи ної  сфери 
регіонів залежать від глобальних тенденціи  розвитку світового ринку туристичних 
послуг, ріст якого зумовлении , з одного боку, зростанням ї х попиту, з другого, – ростом 
пропозиції . До причин зростання попиту варто віднести: зростання мобільності населен-
ня планети; збільшення доходів і зменшення вільного часу сучасної  людини; підвищен-
ня стандартів життя в розвинутих краї нах світу; відкритість зовнішнього світу (особли-
во відчутним є фактор для краї н пострадянськ-ого простору); соціально-психологічну 
переорієнтацію населення на комфорт і пізнання культурних цінностеи ; посилення ролі 
туристичних послуг для підтримки іміджу особи та ін. Зростання пропозиції  спричи-
нении  здебільшого розвитком підприємництва, зумовленим високим рівнем обіговості 
та рентабельності капіталу сфери, ї ї  конкурентним потенціалом [1]. Ці чинники є 
визначальними, якщо, формуючи потенціал туристично-рекреаціи ної  сфери регіонів, ми 
керуємось критерієм стратегічної  конкурентоспроможності і ставимо за мету розши-
рення масштабів розвитку та інтеграції  туристичної  індустрії  в міжнароднии  ринок 
туристичних послуг. 

Чинники впливу на формування потенціалу туристично-рекреаціи ної  сфери 
регіонів є достатньо багатоаспектні, які з трансформацією суспільно-економічних 
процесів і розвитком технологіи  змінюють свою пріоритетність. Серед макрочинників 
впливу на розвиток потенціалу туристично-рекреаціи ної  сфери регіонів можна 
виділити такі [2-6]:  

1) природно-географічні (економіко-географічне положення, транспортне поло-
ження, особливості рельєфу, доступність до головних транспортних магістралеи , вихід 
до моря, наявність природних ресурсів на території  та доцільність ї х видобування);  

2) економічні (загальне зростання чи спад економіки (впливає на доходи населе-
ння, рівень платоспроможності покупців туристичних послуг, а значить – на структуру 
туристичних продуктів); міжнароднии  поділ праці, близькість до світових ринків, дія-
льнісно-видова структура економіки, рівень і темпи інфляції , коливання курсу націо-
нальної  валюти щодо валют інших краї н, інноваціи на система, раціональна заи нятість 
населення, рівень оподаткування (необхідно враховувати не тільки оподаткування 
доходів турфірми як резидента краї ни, а и  величину місцевих податків і зборів, які має 
сплачувати турист за проживання в певному місті згідно з обраним маршрутом); якість 
життя населення, транспортне забезпечення, розподіл інвестиціи , відсоткова банків-
ська ставка (визначає доступність кредитних ресурсів для туроператорів); забез-
печеність кваліфікованими кадрами, рівень економічної  безпеки та ін.);  

3) соціально-демографічні (характеризують зміну структури населення за вікови-
ми, національними, кваліфікаціи ними ознаками, рівнем освіти, доходів, споживацькими 
перевагами тощо – рівень доходів і якість життя населення, освітніи  і кваліфікаціи нии  
рівні населення регіону в контексті послуг туристичної  фірми як з позиціи  залучення до 
обслуговування туристів, так і з погляду потенціи ного ї х споживання; вікова и  
демографічна структура за рівнем доходів і споживчими перевагами дає змогу оцінити 
потенціал розвитку окремих видів туризму (сімеи ного, молодіжного, пляжного тощо); 
народжуваність, збільшення тривалості життя (туристи «третього віку»), міграціи на 
активність населення (просторова мобільність робочої  сили), формування мобільного 
стереотипу життя, охорона довкілля, охорона здоров’я та ін.);  
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4) інституційні (дієвість інституціи них (регуляторних) механізмів, що формують 
правила економічної  діяльності (унеможливлює або, навпаки, робить поширеною прак-
тику обслуговування туристів за тіньовими схемами або з порушенням ліцензованих 
умов розміщення, перевезення чи екскурсіи ного обслуговування туристів, що може 
впливати на рівень конкуренції  між операторами, що дотримуються різних правил ро-
боти з партнерами; водночас це впливає і на рівень дотримання угод у межах партнер-
ської  мережі); нормативно-правове забезпечення діяльності бізнесу, адміністративнии  
статус поселення, верховенство права, дотримання традиціи  і норм у веденні господарства, 
рівень довіри, громадянська активність, НТП, готовність до інноваціи , розвиненість не-
формальних інститутів у суспільстві, рівень корумпованості державних службовців тощо);  

5) науково-технічні чинники (врахування менеджерами туристичних підприємств 
рівня і тенденціи  техніко-технологічного розвитку і того, як и ого досягнення викорис-
товуються конкурентами. Глобалізація інформаціи ного простору, стрімке поширення 
спеціалізованих і багатофункціональних інформаціи них технологіи  відкрили нові мож-
ливості при вирішенні багатьох управлінських завдань, особливо у сфері проєктування 
туристичних продуктів і надання туристичних послуг. З одного боку, це спрощує роботу 
з клієнтами, дає змогу персоналізувати ї х потреби у структурі туристичного продукту, і 
тим самим розширювати коло споживачів. З другого боку, навпаки, розвиток інфор-
маціи них технологіи  зменшує попит на послуги спеціалізованих фірм, оскільки потен-
ціи ні клієнти можуть самостіи но формувати туристичні продукти, керуючись власними 
вподобаннями і наявною інформацією з глобальної  мережі: про транспортне сполу-
чення, готелі, заклади харчування екскурсіи ні бюро, режим роботи музеї в чи інших ту-
ристичних локаціи ). 

На сьогодні важливим маркером формування потенціалу туристично-рекре-
аціи ної  сфери регіонів і краї ни загалом є обсяги обслуговуваних іноземних громадян, 
для яких визначено такі тенденції  [7]:  

✓ значне розширення ринку авіаперевезень (прихід та/або повернення на 
украї нськии  ринок авіакомпаніи  (Wizz Air, Emirates, Vueling Airlines, Qatar Airways, El Al, 
Flydubai, Air Arabia, Alitalia тощо);  

✓ формування національного low cost – перевізника Sky Up);  
✓ зростання автомобільних перевезень у міжнародному сполученні;  
✓ запровадження біометричних технологіи  та електронних віз і активізація 

діяльності державних органів влади щодо спрощення/відміни візових режимів з 
окремими краї нами та навпаки − посилення біометричного контролю на кордонах 
краї ни щодо громадян окремих держав;  

✓ запровадження інноваціи них технологіи  (спеціалізовані саи ти та портали 
(TripMyDream, ZruchnoTravel), мобільнии  додаток «Турист Украї ни», туристичнии  
хакатон);  

✓ започаткування діяльності щодо створення регіональних туристичних 
продуктів «Украї на – Туреччина», «Украї на – Грузія»;  

✓ активізація промоції  туристичних можливостеи  Украї ни за кордоном і для 
зарубіжних партнерів. 

Зазначені тенденції  розвитку туристичної  індустрії  та формування потенціалу 
туристично-рекреаціи ної  сфери у розвитку регіонів нерозривно пов’язані з таким 
визначальним чинником як ефективна сучасна туристична інфраструктура. 

Інфраструктуру туризму розглядають як комплекс видів діяльності щодо 
створення умов для реалізації  туристичних послуг і як сукупність різноманітних 
об’єктів, що використовуються для задоволення потреб туристів. А в сприянні 
задоволенню туристичних потреб і можливостях здіи снити необхідні споживчі витрати 
туристом вбачають головну мету розвитку туристичної  інфраструктури [8]. Наявність 
розвиненої  туристичної  інфраструктури регіонів Украї ни є визначальним чинником 
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нарощення потенціалу туристично-рекреаціи ної  сфери у ї х соціально-економічному 
розвитку, адже не лише впливає на потреби і попит споживачів туристичних послуг, але 
і посилює конкурентні позиції  підприємств туристичної  індустрії , а отже і ї х 
результативність функціонування та соціально-економічнии  ефект у розвитку регіонів. 

Аналіз діяльності туристично-рекреаціи ної  сфери здіи снено з інтервалом 
часового лагу 5 років, а саме основні дослідження проведено за 2013-2018 роки. Так, 
оцінка розвитку туристично-рекреаціи ної  сфери регіонів Украї ни (за ВДВ) у 
досліджувании  період (рис. 1) вказує на ї ї  залежність від привабливості туристичної  
інфраструктури. Наи вищі обсяги створеної  та нарощеної  доданої  вартості в туристично-
рекреаціи ніи  сфері характерні для Львівської , Одеської , Харківської , Дніпропетровської  
та Киї вської  областеи , що позитивно корелює з вищим індексом привабливості 
туристичної  інфраструктури.  

Як бачимо з рис. 1, економічнии  потенціал туристично-рекреаціи ної  сфери регіо-
нів Украї ни знижується прямо пропорціи но з рівнем привабливості туристичної  інфра-
структури. Лише Івано-Франківська та Закарпатська області випадають з загальної  
кореляціи ної  залежності, адже залишають за собою вищі обсяги та приріст ВДВ за 
порівняно низького індикатора привабливості туристичної  інфраструктури. Це поясню-
ється тим, що потенціал туристично-рекреаціи ної  сфери цих регіонів підсилюється 
іншими чинниками, зокрема природно-кліматичними, бальнеологічними, а низькии  
рівень нерозвиненості інфраструктури туристичних послуг зумовлении  нижчим коефі-
цієнтом використання місткості колективних засобів розміщення, недостатнім забезпе-
ченням автомобільними дорогами загального користування з твердим покриттям.  

 
Рис. 1. Залежність розвитку туристично-рекреаційної сфери регіонів України (за 

ВДВ) від привабливості туристичної інфраструктури  
Джерело: розраховано автором. 

На сьогодні особливого значення набуває адаптація вітчизняної  туристичної  
інфраструктури до міжнародних вимог щодо маркування, оцінки відповідності катего-
ріям, складу обов’язкових послуг і якості обслуговування, тобто приведення об’єктів ін-
фраструктури (готелі, ресторани, кафе, культурні заклади, магазини, спортивні маи -
данчики, ігрові маи данчики, об’єкти побутового обслуговування тощо) до вимог пев-
ного рівня, якии  буде зрозумілии  для туриста та буде відповідати и ого очікуванням [9]. 

Дослідження вказало також на існування прямої  залежності між рівнем розвитку 
туристично-рекреаціи ної  сфери регіонів Украї ни (за ВДВ) у 2018 р. і забезпеченням 
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конференц-залами і кількістю абонентів Інтернет з наданням широкосмугового безпро-
водового доступу як основними елементами формування туристичної  інфраструктури 
(рис. 2). Водночас відсутніи  прямии  зв’язок між рівнем створеної  ВДВ у туристично-
рекреаціи ніи  сфері регіонів і кількістю місць у санаторно-курортних та оздоровчих зак-
ладах, довжиною автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям. 
У першому і в другому випадку це свідчить про низьку якість цих складових інфра-
структурного забезпечення розвитку туристично-рекреаціи ної  сфери регіонів Украї ни, 
а отже неефективне використання  цього інфраструктурного потенціалу. 

 

Рис. 2. Залежність розвитку туристично-рекреаційної сфери регіонів України  
(за ВДВ) від окремих елементів інфраструктурного забезпечення 

Джерело: розраховано автором на основі [10]. 

Украї на має розвинуту мережу автомобільних доріг і залізниць, аеропортів, річ-
кових і морських портів. Авіаціи нии , автомобільнии , залізничнии , річковии  і морськии  
транспорт здатні забезпечити перевезення туристів з резервом транспортних потуж-
ностеи  на деяких видах транспорту. Саме тому транспортні шляхи Украї ни мають від-
повідати міжнародним вимогам і надавати можливість здіи снювати перевезення швид-
ко, безпечно, надіи но і комфортно. Не менш важливою складовою інфраструктури є 
наявна мережа прикордонних переходів з краї нами-сусідами, ї ї  розширення та сервісне 
облаштування. Неможливии  розвиток туризму без системи зв’язку і комунікаціи , функ-
ціонування різноманітних служб сервісу, розвитку громадського харчування і побу-
тового обслуговування, організації  культурно-розважального обслуговування. Актуаль-
ною для Украї ни залишається проблема водопостачання та каналізації  населених пун-
ктів і передусім рекреаціи них центрів [11]. Питання розбудови інфраструктурного за-
безпечення регіонів Украї ни потребує залучення значних інвестиціи них ресурсів, у т.ч. 
на основі концесії , ефективне використання яких у перспективі активізує туристичнии  
попит і підвищить рівень конкурентоспроможності туристичного продукту на регіона-
льних і локальних ринках, а також підвищить потенціал туристично-рекреаціи ної  сфери 
як окремих регіонів, так і краї ни загалом. 

Аналіз тенденціи  зміни та взаємозалежностеи  основних показників розвитку 
туристично-рекреаціи ної  сфери регіонів Украї ни за досліджувании  період вказав на такі 
закономірності (рис. 3): 

– Чернігівська область характеризується наи вищою динамікою зростання 
туристично-рекреаціи ної  сфери як за темпами збільшення ПІІ на одну особу, так і ВДВ, 
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проте цеи  розвиток не забезпечив відповідне створення нових робочих місць у 
туристичніи  індустрії , адже темп зростання заи нятості в туристично-рекреаціи ніи  сфері 
був порівняно низьким. Подібна ситуація в  Івано-Франківськіи , Полтавськіи  і 
Хмельницькіи  областях (але значно нижчі, ніж в Чернігівськіи  області темпи росту ВДВ), 
проте лише в Івано-Франківськіи  області розвиток туристично-рекреаціи ної  сфери 
спостерігається за всіма аналізованими показниками;  

– у тих регіонах, де характерні темпи спаду ВДВ у туристично-рекреаціи ніи  сфері, 
заи нятість залишається на тому ж рівні або спадає значно нижчими темпами, що 
пов’язано з неефективною діяльністю у сфері надання туристично-рекреаціи них послуг, 
неформальною заи нятістю на ринку туристичних послуг або ж значним обсягом 
тіньової  економічної  діяльності в туристичніи  індустрії . Водночас у цих регіонах темпи 
спаду ВДВ тісно корелюють з темпами спаду прямих іноземних інвестиціи  (Запорізька, 
Волинська, Киї вська, Вінницька, Одеська, Житомирська, м. Киї в, Чернівецька, Львівська, 
Кіровоградська, Сумська, Рівненська, Дніпропетровська, Черкаська, Харківська області). 
Це говорить про залежність розвитку туристично-рекреаціи ної  сфери від іноземного 
капіталу в умовах нестачі власних ресурсів вітчизняних суб’єктів економіки. 

 

Рис. 3. Тенденції взаємозалежностей основних показників розвитку туристично-
рекреаційної сфери регіонів України за досліджуваний період  

Джерело: розраховано автором на основі [10]. 

Кореляціи на матриця залежності чинників формування потенціалу туристично-
рекреаціи ної  сфери регіонів Украї ни (табл. 1) показує, що наявність пам’яток культурної  
спадщини національного значення, занесених до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток Украї ни, а також чисельність іноземних туристів, обслугованих туропера-
торами та турагентами, забезпеченість конференц-залами тісно корелює з основними 
показниками розвитку  туристично-рекреаціи ної  сфери регіонів Украї ни у 2018 р., а саме 
обсягами капітальних інвестиціи  у ціи  сфері, прямими іноземними інвестиціями на 1 
особу, валовою доданою вартістю у туристично-рекреаціи ніи  індустрії  в розрахунку на 
1 особу, середньообліковою чисельністю штатних працівників суб’єктів туристичної  
діяльності та обсягами туристичного збору.  

Водночас кількість пам’яток, внесених до списку спадщини ЮНЕСКО, а також 
пам’яток, створених до XVI ст. на сьогодні належним чином не примножує потенціал 
розвитку туристично-рекреаціи ної  сфери в економіці регіонів Украї ни.  

Перспектива нарощення потенціалу туристично-рекреаціи ної  сфери регіонів Укра-
ї ни залежить не лише від капіталовкладень у розбудову туристичної  інфраструктури, а и  
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від сприятливості інституціи ного середовища розвитку бізнесу, дієвості регуляторних 
механізмів і правил на ринку туристичних послуг, що знижує тіньову практику обслуго-
вування туристів, створює рівні конкурентні можливості між туроператорами тощо. І на 
сьогодні існує проблема високого рівня тінізації  туристичної  індустрії , якии  супроводжу-
ється мінімізацією податкового навантаження на дрібних учасників ринку, а також знач-
ним недоотриманням цільових відрахувань, які могли б послужити основою бюджетного 
фінансування розвитку, необхідного для сектору інфраструктури. Обсяг туристичного 
збору в Украї ні у 2018 р. залишається в межах 90,6 млн грн, а загальнии  обсяг податкових 
надходжень від юридичних і фізичних осіб, пов’язаних з туристично-оздоровчою 
діяльністю, за даними ДФС, становили близько 5960 млн грн. Водночас спостерігається 
вкраи  нерівномірнии  міжрегіональнии  розподіл цих доходів, якии  обмежує фінансування 
інфраструктури в регіонах з наи більшою потребою. Так, близько 30% усього турис-
тичного збору, якии  надходив до місцевих бюджетів краї ни, у 2018 р. припало на Киї в, 18% 
– на Львівську область, 14,5% – на Одеську [12]. Наприклад, дев’ять регіонів отримали 
близько 1 млн грн на рік, а окремі обмежувалися кількома сотнями тисяч. 

Таблиця 1. Кореляційна матриця залежності чинників формування потенціалу 
туристично-рекреаційної сфери регіонів України 
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Кількість пам’яток культурної  спадщини 
національного значення, занесених до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток 
Украї ни тощо 

0,902 1                     

Кількість пам’яток, створених до XVI ст. 0,261 0,579 1                   
Кількість пам’яток, внесених до списку 
спадщини ЮНЕСКО 

0,21 0,105 -0,129 1                 

Кількість конференц-залів, од. 0,909 0,839 0,313 0,225 1               
Кількість місць у санаторно-курортних та 
оздоровчих закладах, тис. місць 

-0,067 -0,095 0,141 0,042 0,154 1             

Довжина автомобільних доріг загального 
користування з твердим покриттям, тис. км 

-0,442 -0,319 -0,049 -0,17 -0,229 0,213 1           

Кількість абонентів Інтернет з наданням 
широко- смугового безпроводового 
доступу, тис. осіб 

0,42 0,364 0,061 0,22 0,656 0,533 0,286 1         

Обсяг капітальних інвестиціи  у 
туристично-рекреаціи ніи  сфері, тис. грн 

0,97 0,872 0,254 0,252 0,939 0,072 -0,337 0,547 1       

ПІІ на 1 особу, дол. США 0,969 0,903 0,302 0,148 0,922 -0,022 -0,354 0,464 0,975 1     
Валова додана вартість у туристично-рек-
реаціи ніи  сфері в розрахунку на 1 особу, грн  

0,922 0,846 0,337 0,34 0,971 0,146 -0,323 0,559 0,942 0,920 1,000   

Середньооблікова кількість штатних праців-
ників суб’єктів туристичної  діяльності, осіб 

0,989 0,894 0,265 0,225 0,941 0,005 -0,38 0,509 0,99 0,981 0,945 1,000 

Обсяг туристичного збору, млн грн 0,924 0,819 0,257 0,392 0,941 0,219 -0,319 0,623 0,943 0,886 0,964 0,938 

*Джерело: розраховано автором на основі даних Державної служби статистики 
України. 

В умовах значної  тінізації  туристично-рекреаціи ної  сфери на локальному рівні в 
місцевих органів влади обмежені як фінансові ресурси, так і відповідна мотивація для 
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розбудови туристичної  інфраструктури у відповідних громадах, що знижує потенціал 
туристично-рекреаціи ної  сфери у розвитку економіки громад (регіонів). І, власне, аналіз 
вказав на відсутність важливого причинно-наслідкового зв’язку між обсягами капіта-
льного інвестування в туристично-рекреаціи ну інфраструктуру, динамічним розвитком 
туристично-рекреаціи ної  сфери (темпи росту ВДВ), зростанням доходів від неї  до 
місцевих бюджетів (рис. 4). Адже темпи росту туристичного збору по регіонах Украї ни 
дисонують з процесами нарощення розвитку туристично-рекреаціи ної  сфери за ВДВ і 
капітальними інвестиціями. А основнии  непрямии  податок, якии  в умовах тінізації  ту-
ристичного ринку сплачують споживачі туристичних послуг – ПДВ, надходить виключ-
но до Державного бюджету. А розвиток туристичної  інфраструктури на локальному і 
регіональному рівнях перебуває в компетенції  місцевих органів влади. 

 

Рис. 4. Тенденції основних показників розвитку туристично-рекреаційної сфери 
регіонів України за досліджуваний період 

Джерело: розраховано автором. 

У цих умовах хаотичнии  розвиток тіньового турбізнесу може становити інтерес 
для місцевих еліт лише з погляду участі в ньому на правах співвласності чи отримання 
корупціи ної  винагороди. Це залишає сектор переважно на шляху «дикого» розвитку. Він 
спирається на колосальнии  нереалізовании  туристичнии  потенціал як внутрішнього, 
так і в’ї зного туризму. Але водночас супроводжується хронічним недофінансуванням 
інфраструктури та викликаною цим обмеженістю туристичних потоків з краї н з 
«вибагливим» споживачем [12]. 

Проведені нами дослідження показали також тісну залежність ефективності ви-
користання туристично-рекреаціи ного потенціалу регіонів та атрактивності туристич-
но-рекреаціи ної  сфери регіонів Украї ни у аналізовании  період. (рис. 5), про що свідчить, 
зокрема, високии  коефіцієнт кореляції  (0,688765 на кінець досліджуваного періоду).  

Але якщо розглянути в розрізі складових формування індексу атрактивності 
туристично-рекреаціи ної  сфери регіонів Украї ни, то можна констатувати, що наи біль-
шии  вплив на рівень ефективності використання туристично-рекреаціи ного потенціалу 
регіонів Украї ни у 2018 р. мали такі компоненти, як індекс культурної  привабливості 
(коефіцієнт кореляції  становить 0,758946) та інтегральнии  індекс інвестиціи ної  приваб-
ливості туристично-рекреаціи ної  сфери (коефіцієнт кореляції  становить 0,967032). 
Натомість низькою була залежність синтетичного індикатора привабливості туристич-
ної  інфраструктури та рівня ефективності використання туристично-рекреаціи ного 
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потенціалу території  (коефіцієнт кореляції  становить 0,228167), що пов’язано з низьким 
рівнем розвитку туристично-рекреаціи ної  інфраструктури, яка на сьогодні не служить 
необхідною платформою для нарощення потенціалу розвитку туристично-рекреаціи ної  
сфери регіонів Украї ни, а тому є основним пріоритетом підтримки та стимулювання 
розвитку в рамках державної , секторальних та регіональних політик. 

 
Рис. 5. Залежність ефективності використання туристично-рекреаційного 

потенціалу та атрактивності туристично-рекреаційної сфери регіонів України 
Джерело: розраховано автором. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, проведении  аналіз чинників впливу на формування потенціалу туристич-
но-рекреаціи ної  сфери регіонів Украї ни дав змогу згрупувати ї х у такі групи: природно-
географічні, економічні, соціально-демографічні, інституціи ні, науково-технічні.  

Більш глибиннии  аналіз залежностеи  основних показників розвитку туристично-
рекреаціи ної  сфери регіонів Украї ни за період 2013-2018 рр. вказав на проблему 
неефективного використання транспортної  інфраструктури у нарощенні потенціалу 
розвитку туристично-рекреаціи ної  сфери регіонів Украї ни, проте на ефективність 
використання туристично-рекреаціи ного потенціалу території  позитивно вплинули як 
обсяги капітальних інвестиціи  у туристично-рекреаціи ніи  сфері (коефіцієнт кореляції  
становить 0,956468), так і обсяги  прямого іноземного інвестування (коефіцієнт 
кореляції  становить 0,971406), що визначає доцільність подальшої  державної  та 
локальної  політики підтримки та стимулювання як внутрішнього, так і іноземного 
інвестора у розвиток туристично-рекреаціи ної  індустрії  регіонів Украї ни. 

Результати цього дослідження можуть бути використані під час формування 
загальнодержавної , регіональних і локальних стратегіи  і програм розвитку туризму та 
рекреації , адже дають змогу скерувати підтримку і стимули на ті чинники, що є більш 
визначальними під час нарощення потенціалу розвитку туристично-рекреаціи ної  сфери 
регіонів Украї ни. 
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Анотація  
Вступ. В сучасних умовах, що характеризуються процесами нестабільності, зумовлені пандемією 
коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19), виникає необхідність в налагодженні складських логістичних 
процесів. Більшість великих корпорацій і компаній не очікували закриття кордонів та заводів, що призвело 
в подальшому до неотримання матеріалів та їх дефіциту. Тому в сучасних умовах актуальності набирає 
вивчення процесів розвитку складської логістики на мікро-, мезо-, макрорівнях. 
Метою статті є дослідження розвитку складської логістики на мікро-, мезо-, макрорівнях. 
Результати. Визначено, що необхідно обґрунтувати рівні складської логістики, адже більшість науковців 
розподіляють їх на мікро-, мезо-, макро-, мега- та мета-. Доведено, що рівні складської логістики доцільне 
розподілити на три. Визначено, що перший макрорівень належить логістичним операторам складської 
логістики (платформи). На другому мезорівні функціонування відбувається за рахунок логістичного 
консалтингу. Служби, відділи, підрозділи з логістики підприємства забезпечують третій мікрорівень. 
Висновки. Доведено, що в сучасних умовах складська логістика реалізовується через самостійного 
створення, придбання та управління програмним забезпеченням LMS або аутсорсинг-залучення сторонньої 
логістичної компанії (3PL). Аутсорсинг виконуватиме для вас будь-які логістичні операції. Визначено, що 
використання 3PL дає швидкий період впровадження, не потребуючи навчання ваших співробітників новим 
процесам, пристроям та програмному забезпеченню.  

Ключові слова: складська логістика, управління складською логістикою, система складської логістики, 
платформи, мікрорівень, мезорівень, макрорівень. 
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DEVELOPMENT OF WAREHOUSE LOGISTICS AT MICRO-, MESO-, MACRO LEVELS 

Boyko E., Sirenko I., Trushliakova A., Nosar A. Development of warehouse logistics at micro-, 
meso-, macro levels. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2, С. 41 – 47. 

Abstract 
Introduction. In modern conditions, characterized by instability processes caused by the coronavirus disease 
pandemic 2019 (COVID-19), there is a need to establish warehousing logistics processes. Most large corporations and 
companies did not expect the closure of borders and factories, which led to further non-receipt of materials and their 
shortage. Therefore, in modern conditions, the study of the processes of development of warehousing logistics at the 
micro, meso and macro levels is gaining relevance. 
The aim of the article is to study the development of warehousing logistics at the micro, meso and macro levels. 
Results. It is determined that it is necessary to substantiate the levels of warehousing logistics because most scientists 
divide them into micro, meso, macro, mega and target. It is proved that it is expedient to divide the levels of warehouse 
logistics into three. It is determined that the first macro level belongs to the logistics operators of warehousing 
logistics (platform). At the second meso level of operation is due to logistics consulting. Services, departments, 
divisions of logistics of the enterprise provide the third micro level. 
Conclusions. It is proved that in modern conditions warehousing logistics is realized through independent creation, 
acquisition and management of LMS software or outsourcing of a third-party logistics company (3PL). Outsourcing 
will perform any logistics operations for you. It is determined that the use of 3PL gives a quick implementation period, 
without the need to train your employees in new processes, devices and software. 

Keywords: warehousing logistics, warehouse logistics management, warehousing logistics system, platforms, 
microlevel, mesolevel, macrolevel. 

JEL classification: М11; R40; R50 

Вступ 

В сучасних умовах, що характеризуються процесами нестабільності, зумовлені 
пандемією коронавірусної  хвороби 2019 (COVID-19), виникає необхідність в нала-
годженні складських логістичних процесів. Більшість великих корпораціи  і компаніи  не 
очікували закриття кордонів та заводів, що призвело в подальшому до неотримання 
матеріалів та ї х дефіциту. Тому в сучасних умовах актуальності набирає вивчення 
процесів розвитку складської  логістики на мікро-, мезо-, макрорівнях. 

Питання розвитку складської  логістики в Украї ні попередньо досліджували 
відомі учені Украї ни, зокрема: І. Іртищевою, І. Крамаренко, Р. Сивак, М. Стегнеи , 
Т. Строи ко, А. Подаю, Н. Хвищун, Н. Трои ською, та ін. В сучасних умовах глобалізації  та 
цифровізації  постає питання щодо поглиблення вивчення розвитку складської  
логістики на мікро-, мезо-, макрорівнях. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження розвитку складської  логістики на мікро-, мезо-, 
макрорівнях.  
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Виклад основного матеріалу 

Трои ська Н. С зазначає, що «Диференціація логістичних рівнів забезпечує істотне 
розширення сфери логістичних досліджень у напрямі створення умов синхронізації  
логістичних потоків та координації  впливу синергетичних категоріи . Аналіз логістич-
них рівнів матеріально-інформаціи них зв’язків показує, що творення економічного 
простору починається від інформаціи ного потоку. Територіальні рівні логістики 
взаємодіють у єдиному інформаціи ному просторі еволюціи них перетворень. Еволюцію 
інформації  як поняття, що відбиває відносини, під час яких вона виникає, забезпечує 
інтеграція логістичних функціи  з економічними діями на різних логістичних рівнях, від 
підприємства, регіону краї ни до Всесвітньої  мережі передачі інформації » [1]. 

У Хвищун Н.В. «Критичнии  аналіз наукових підходів дозволив виявити 
неоднозначність в розумінні логістичної  системі, що пояснюється, певним чином, 
неоднозначністю розуміння логістики; водночас існують суперечності щодо поділу 
логістичних систем за ознакою ї х ієрархічного рівня. Зважаючи, що неодноразово 
зазначається, що логістичні системи є необхідним елементом розширеного відтворення 
регіону; ї х головною особливістю є направленість на наи більш повне задоволення 
сукупного попиту споживачів як на регіональному, так і на загальнодержавному рівнях. 
Тому формування регіональних логістичних систем дозволить в сучасних умовах 
віднаи ти наи більш продуктивні варіанти та форми організації  регіональних ринків що 
вимагає проведення досліджень щодо класифікації  та структуризації  даних систем» [2]. 

Отже, на нашу думку, необхідно обґрунтувати рівні складської  логістики адже 
більшість науковців розподіляють ї х на мікро, мезо, макро, мега та мета. Вважаємо за 
доцільне розподілити на три рівні (рис. 1). Першии  макро рівень належить логістичним 
операторам складської  логістики (платформи). На другому мезо рівні функціонування 
відбувається за рахунок логістичного консалтингу. Служби, відділи, підрозділи з 
логістики підприємства забезпечують третіи  мікро рівень.  

 
 
 
 
 

Рис. 1. Рівні складської логістики  
Джерело: згруповано автором  

Сивак Р. Б. та Пода А. С. вважають, що «Глобальна виробнича кооперація, стрім-
кии  розвиток глобальних торговельних відносин та пов’язані із ними виклики сталого 
поступу світового господарства потребують прискореного розвитку логістичного 
забезпечення глобальних ланцюгів поставок, зокрема – вдосконалення глобальної  
логістичної  інфраструктури у частині створення мережі глобальних логістичних 
центрів. Сучасне глобалізоване світове господарство висуває до таких центрів низку 
вимог, які зумовлюють оновлення ї хньої  концептуальної  сутності – становлення 
логістичних інтеграторів в управлінні глобальними матеріальними потоками на засадах 
сталого розвитку, у першу чергу – через упорядкування глобальних ланцюгів поставок і 
зменшення глобальних трансакціи них витрат» [3, с. 27].  

«На Logistics Summer Camp 2020 платформа зібрала велику кількість позитивних 
відгуків користувачів. За підсумками голосування учасників заходу, WareTeka посіла 
перше місце в номінації  «Наи більш інноваціи нии  продукт». Представники ринку 
зазначили, що сервіс може вирішити ї хні головні проблеми: пошук та вибір складів, 
логістичних проваи дерів. WareTeka – це єдина в Украї ні спеціалізована платформа для 
пошуку, оренди та купівлі складської  нерухомості. Також на саи ті зібрана актуальна 
інформація щодо компаніи , що заи маються послугами в сфері логістики – це 3PL, 

Макро рівень  

Мезо рівень  

Мікро рівень  

Логістичні оператори складської  логістики (платформи) 

Логістичнии  консалтинг  

Служби, відділи, підрозділи підприємства  
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брокери, фулфілмент оператори тощо. Платформа пропонує систему фільтрів, що 
полегшують пошук потрібного складу в залежності від обраних критерії в. WareTeka 
об'єднує представників малого та середнього бізнесу, логістичних проваи дерів, 
власників складських приміщень» [4]. 

«Пандемія коронавірусу зіграла злии  жарт із відточеною системою. Закриття 
кордонів і фабрик призвело до дефіциту матеріалів. Як наслідок, постачання готових 
продуктів скоротилися, а ціни на них зросли. Навіть такі компанії , як Apple і Ford 
постраждали від відсутності запасів. Як зазначає виданням The Guardian, у світі 
спостерігається дефіцит напівпровідників. Так, Apple була змушена скасувати випуск 
iPhone 12, а Ford заявила, що може втратити до $2 млрд прибутку. Згідно з дослідженням 
Shopify, через різкии  стрибок у розвитку сегмента електронної  комерції , попит на великі 
центри виконання замовлень серед онлаи н-ритеи лерів зріс на 51%. Щоб налагодити 
свої  складські мережі, компанії  співпрацюють з 3PL-операторами. У звіті вказується, що 
завдяки такіи  тенденції  ринок контрактної  логістики зросте практично вдвічі и  сягне 
$408 млрд вже в першіи  половині цього десятиліття» [5]. 

Отже, визначаючи необхідність у розширенні створення складів постає нагальна 
необхідність у обґрунтуванні напрямів розвитку складської  логістики (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Напрями розвитку сфери складської логістики в Україні 
Джерело: згруповано авторами 

Серед головних напрямів розвитку сфери складської  логістики в Украї ні 
необхідно визначити: створення державних та регіональних програм зі створення та 
функціонування складської  логістики; обґрунтування зменшення накладних витрат, 
витрат на енергоспоживання та збільшення частки автоматизації  та цифровізації  по 
всьому логістичному ланцюгу.  

Устенко М. О. та Івашкевич В.С. також вважають, що «До пріоритетних напрямків 
розвитку вітчизняної  транспортної  логістики відносяться наступні: прискорении  
розвиток транспортної  інфраструктури; створення відповідно до міжнародних 
стандартів національної  мережі міжнародних транспортних коридорів; інтегрування в 
транспортні системи Європи и  Азії , Балтіи ського и  Чорноморського регіонів» [6]. 

Також, прискорення розвитку складської  логістики може бути забезпечена за 
рахунок: 

✓ розширення та модернізація матеріально-технічної  бази складів;  
✓ максимальна автоматизація;  
✓ якісне поліпшення складської  інфраструктури Украї ни;  
✓ розширення внутрішнього ринку складських логістичних послуг;  
✓ підвищення ефективності складських послуг;  
✓ розбудови складської  логістичної  і митної  інфраструктури;  
✓ вдосконалення митно-тарифної  та інвестиціи ної  політики щодо розвитку 

складської  логістики;  
✓ розробки і реалізації  спільних міждержавних програм розвитку складської  

логістики; 
✓ погодженої  взаємодії  всіх учасників ланцюгів постачань вантажів. 
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 Ініціювання державних програм підтримки для зниження фінансових  
витрат створення складів 

Зниження накладних витрат за рахунок масштабу 

Зниження витрат на енергоспоживання шляхом поліпшення ізоляції , мінімізації  часу 
відкриття двереи , збільшення частки нічної  активності для використання більш низької  

температури навколишнього середовища 

Збільшення частки автоматизації  та посилення моніторингу по всьому логістичному 
ланцюгу 
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Ю. В. Загородня вважає, що «Сучасна ситуація на ринку логістичної  нерухомості 
характеризується наявністю дефіциту складських комплексів, особливо складських 
приміщень класу « А», що призводить до збільшення орендної  плати, як наслідок 
підвищення кінцевої  ціни продукції , що впливає на купівельну спроможність насе-
лення. Позитивним моментом є збільшення проектів будівництва складських комплек-
сів з високим рівнем якості. Прослідковується тенденція здешевлення ділянок під 
логістичні комплекси. Спостерігається еволюція складських об’єктів в логістичнии  хаб, 
що являється більш розвинутим та професіи ним продуктом логістичного ринку» [7]. 

Здіи снюючи дослідження визнано, що в сучасних умовах розвиток складської  
логістики не можливии  без оцифрування. Воно часто зводиться до двох підходів: 
автоматизації  та використання даних. Система управління логістикою (або LMS) може 
приносити цінність шляхом автоматизації  процесів та використання даних для 
прии няття обґрунтованих рішень. Крім того, інтегрування з компаніями 3PL при 
передачі логістичних операціи  на аутсорсинг. 

Фактично цифровізація складської  логістики в сучасних умовах відбувається 
шляхом: 

1. Самостіи ного створення, придбання та управління програмним забезпеченням 
LMS. 

2. Аутсорсинг-залучення сторонньої  логістичної  компанії  (3PL), яка 
виконуватиме для вас будь-які логістичні операції . Використання 3PL дає швидкии  
період впровадження, не потребуючи навчання ваших співробітників новим процесам, 
пристроям та програмному забезпеченню. 

Нажаль, «В Украї ні послуги аутсорсингу розвиваються не так активно як за 
кордоном, що пояснюється цілою низкою причин, наи поширенішими серед яких є: 

– недотримання прии нятих зобов’язань щодо рівня обслуговування;  
– відсутність управлінського персоналу стратегічного бачення;  
– складність у досягненні зниження витрат;  
– зростання цін після встановлення співпраці;  
– зниження можливості впливу та контролю над функціями, переданими 

послугонадавачу;  
– відсутність консультативних можливостеи , які спираються на знання, тощо. 

Проте в подібних логістичних послугах зацікавлені підприємства Києва, Одеси, Дніпра, 
Харкова, Львова та вітчизняні морські порти» [8]. 

Отже, незважаючи на популярність логістичного аутсорингу, в Украї ні він не 
досить активно розвивається, що характеризується рядом причин, серед них: низька 
кількість спеціалістів із складської  логістики, недотримання зобов’язань 
обслуговування; дороговартістні послуги. 

Для оптимізації  та зменшення витрат на послуги складської  логістики 
пропонуємо максимальну автоматизацію логістичного ланцюга. Автоматизація 
логістичного ланцюга відбувається за допомогою використання системи управління 
логістикою (LMS).  

Система управління логістикою в рамках логістичних процесів зображено на 
рис. 3.  

Як бачимо з рисунку, система управління складською логістикою в рамках логіс-
тичних процесів (LMS) має процеснии  підхід, що дозволяє клієнту отримати якісні 
послуги. За допомогою системи управління складською логістикою відбувається отри-
мання замовлення від клієнта, формується система управління запасами, здіи снюється 
управління складом, планування транспорту та система управління транспортом. 

Отже, в сучасних умовах глобалізації  логістичних процесів актуальності набуває 
ї х оцифрування та аутсорсинг. Впровадження на підприємствах складської  логістики 
дозволить збільшити сегмент на ринку та завоювати нових клієнтів.  
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Рис. 3. Система управління складською логістикою в рамках логістичних процесів 
(LMS) 

Джерело: згруповано автором  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Визначено, що необхідно обґрунтувати рівні складської  логістики адже більшість 
науковців розподіляють ї х на мікро-, мезо-, макро-, мега- та мета-. Доведено, що рівні 
складської  логістики доцільне розподілити на три. Визначено, що першии  макрорівень 
належить логістичним операторам складської  логістики (платформи). На другому 
мезорівні функціонування відбувається за рахунок логістичного консалтингу. Служби, 
відділи, підрозділи з логістики підприємства забезпечують третіи  мікро рівень.  

Обґрунтовано, що головними напрямами розвитку у сфері складської  логістики в 
Украї ні необхідно визначити: створення державних та регіональних програм зі 
створення та функціонування складської  логістики; розширення матеріально-технічної  
бази для здіи снення послуг зі складської  логістики, особливо складських приміщень 
класу «А»; обґрунтування зменшення накладних витрат, витрат на енергоспоживання 
та збільшення частки автоматизації  та цифровізації  по всьому логістичному ланцюгу. 

Доведено, що в сучасних умовах складська логістика реалізовується через 
самостіи ного створення, придбання та управління програмним забезпеченням LMS або 
аутсорсинг-залучення сторонньої  логістичної  компанії  (3PL). Аутсорсинг виконуватиме 
для вас будь-які логістичні операції . Визначено, що використання 3PL дає швидкии  
період впровадження, не потребуючи навчання ваших співробітників новим процесам, 
пристроям та програмному забезпеченню. 
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РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Іртищева І. О., Надточіи  І. І., Мураховська Л. П. Регіональне управління бізнес-процесами 
в умовах децентралізації  влади в Украї ні. Український журнал прикладної економіки. 
2021. Том 6. № 2. С. 48 – 55. 

Анотація  
Вступ. Управління конкурентоспроможністю територій на сьогодні визнано одним з головних чинників 
конкурентного розвитку національної економіки. Особливої актуальності проблеми забезпечення 
конкурентоспроможності територій набувають в умовах децентралізації, основною ціллю якої є 
створення дієвих, функціональних та фінансово-самоокупних територіальних громад, здатних 
забезпечити достойний рівень життя населення. Кожна територія має свої конкурентні переваги, що за 
умови застосування дієвих механізмів управління сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності 
бізнесу, що розміщений на даних територіях.  
Метою статті є процес регіонального управління бізнес-процесами в умовах децентралізації влади в 
Україні. 
Результати. В умовах децентралізації, головною метою та, водночас, важливою прикладною проблемою 
регіонального розвитку є пошук найбільш оптимальних бізнес-орієнтованих моделей розвитку економіки 
регіонів (територій) та інструментів забезпечення їх дієздатності. Досвід країн з розвиненою економікою 
свідчить, що на початковому етапі формування (модернізації, адаптації) конкурентної бізнес-моделі 
розвитку території важливим прикладним завданням є пошук ключових «точок зростання» та 
стимулювання їх розвитку для забезпечення економічної та соціальної стабільності регіональних систем 
у середньостроковому періоді, як базових умов для поступового переходу до інноваційно-орієнтованих 
конкурентоспроможних систем. 
 Висновки. З метою удосконалення регіональних стратегій та оптимізації бізнес-моде-лей розвитку 
регіонів й окремих адміністративно-територіальних утворень запропо-новано модель оцінки галузевих 
пріоритетів регіону у середньостроковій перспективі, що базуються на оцінці економічного та соціального 
потенціалу галузей або окремих видів економічної діяльності, що дозволяє визначати «економічний фокус» 
територій, стратегічні пріоритети розвитку бізнесу та відповідні стратегії їх підтримки.  

Ключові слова: бізнес-процеси, бізнес, національні особливості, регіональні особливості, регіональне 
управління. 
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REGIONAL MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN THE CONDITIONS OF 
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Abstract 
Introduction. Territorial competitiveness management is currently recognized as one of the main factors in the 
competitive development of the national economy. The problems of ensuring the competitiveness of territories become 
especially relevant in the context of decentralization, the main purpose of which is to create effective, functional and 
financially self-sustaining territorial communities capable of ensuring a decent standard of living. Each territory has 
its own competitive advantages, which, provided the application of effective management mechanisms will help 
increase the competitiveness of the business located in these areas. 
The aim of the article is the process of regional management of business processes in the context of decentralization 
of power in Ukraine. 
Results. In the context of decentralization, the main goal and, at the same time, an important applied problem of 
regional development is the search for the most optimal business-oriented models of economic development of regions 
(territories) and tools to ensure their viability. The experience of developed economies shows that at the initial stage 
of formation (modernization, adaptation) of a competitive business model of territorial development an important 
task is to find key "growth points" and stimulate their development to ensure economic and social stability of regional 
systems in the medium term. basic conditions for a gradual transition to innovation-oriented competitive systems. 
Conclusions. In order to improve regional strategies and optimize business models for the development of regions 
and individual administrative-territorial entities, a model for assessing the region's sectoral priorities in the medium 
term is proposed, based on assessing the economic and social potential of industries or individual economic activities. 
territories, strategic priorities of business development and corresponding strategies of their support. 

Keywords: business processes, business, national features, regional features, regional management.  

JEL classification: M10; M13; R00; R58 

Вступ 

Управління конкурентоспроможністю територіи  на сьогодні визнано одним з го-
ловних чинників конкурентного розвитку національної  економіки. Особливої  актуаль-
ності проблеми забезпечення конкурентоспроможності територіи  набувають в умовах 
децентралізації , основною ціллю якої  є створення дієвих, функціональних та фінансово-
самоокупних територіальних громад, здатних забезпечити достои нии  рівень життя 
населення. Кожна територія має свої  конкурентні переваги, що за умови застосування 
дієвих механізмів управління сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності 
бізнесу, що розміщении  на даних територіях.  

Серед сучасних фахівців-економістів, чиї  дослідження присвячені проблемам 
регіонального управління бізнес-процесів в умовах децентралізації  влади в Украї ні, 
потрібно відзначити наукові праці, зокрема: Безугла В.О., Белорус О.Г., Лукьяненко Д.Г., 
Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І., Ковалевськии  В.В., Пахомов Ю.Н., Филипенко А.С., Лукья-
ненко Д.Г., Макогон Ю.В., Громенкова С.В., Данилишин Б.М., Клиновии  Д.В., Пепа Т.В., 
Ясин Е. Г., Стиглиц Дж., Эллерман Д., Суспицин С.А, Кухарська Н.О., Харічков С.К. та інші. 
Однак, складність та багатогранність даного дослідження вимагає дослідження процесів 
регіонального управління бізнес-процесами в умовах децентралізації  влади в Украї ні. 
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Мета та завдання статті 

Метою статті є процес регіонального управління бізнес-процесами в умовах 
децентралізації  влади в Украї ні. 

Виклад основного матеріалу 

Погоджуємося з думкою Безуглої  В.О., яка визначає конкурентоспроможність 
регіону як «здатність кожної  регіональної  системи до управління свої ми конкурентними 
перевагами, раціонального и  ефективного розміщення продуктивних сил з метою 
забезпечення стіи кого фінансового та економічного становища, одержання 
максимальної  вигоди, задоволення об'єктивних і суб'єктивних потреб за умов само-
стіи ності та самофінансування у межах чинного законодавства [1]. 

Проведении  аналіз показав, що конкурентоспроможність територіи  та 
ефективність бізнес-процесів у регіонах залежить від комплексу чинників, які умовно 
можна поділити на: 

- об’єктивні – ресурснии , виробничии , інфраструктурнии  потенціал території , 
розміщення продуктивних сил, накопичении  досвід та знання; 

- регуляторні, що характеризують стан регуляторного середовища, інвестиціи нии  
та бізнес клімат; 

- управлінські – управлінські компетенції , структура, пріоритети, підходи до 
реалізації  управлінських функціи  на місцевому рівні, тобто налагоджена система та 
цілеспрямована організація управлінських процесів; 

- інноваціи ні – рівень технологічної  спеціалізації  регіону, людськии  капітал, 
інноваціи не середовище, інституції  інноваціи ного розвитку, інноваціи на активність 
підприємств.  

Згідно теорією М. Портера [2], стратегія розвитку регіону, підприємства чи галузі 
є динамічною категорією. Тому, всі чинники потрібно розглядати у динаміці. М. Портер 
виділяє такі чинники конкурентоспроможності, що взаємодіють між собою у динаміці 
визначаючи конкурентнии  статус об’єкта у визначеному періоді: інституціональні 
чинники, конкурентне середовище, суміжні та підтримувальні галузі, попит на товари 
та послуги, конкурентні переваги та товари (об’єкти, технології ) замінники. В цілому, М 
Портер зазначає, що конкурують між собою не території , а окремі фірми, проте 
створюючи на рівні регіону умови для розвитку конкурентних переваг для бізнесу 
регіони виграють за рахунок концентрації  відповідних фірм на свої х територіях у 
вигляді збільшення поступлень до бюджету, зниження проблем заи нятості населення 
та зростання доходів громадян. Модифікована модель конкурентного середовища 
регіону наведена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модифікована модель конкурентного середовища регіону 
Джерело: адаптовано автором за [2] 

Важливість кожного чинника, наведеного у моделі відображається у прикладному 
застосуванні. Зокрема, сприятливе інституціи не та конкурентне середовища разом із 
наявними конкурентними перевагами стимулюють розміщення на територіях відпо-
відних видів бізнесу. Основними конкурентами, за умови, що суб’єктом конкурентної  
стратегії  виступає певна територіальна одиниця, є аналогічні територіальні одиниці, що 
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мають схожі цінні для бізнесу характеристики. Підвищенню конкурентоспроможності 
території  у такому випадку сприятимуть різні управлінські інструменти, покращення 
бізнес-клімату, поліпшення інфраструктури, розвиток підтримувальних галузеи , що 
сприятимуть скороченню трансакціи них витрат бізнесу та продуктивності викорис-
тання ресурсів. Вимогливість споживачів стимулює конкуруючі фірми на території  
підвищувати якість продукції . Інтенсивна внутрішня конкуренція стимулює впровад-
жувати інновації  та підвищувати продуктивність праці.  

Важливою умовою формування конкурентної  стратегії  регіону є чітке визначення 
и ого конкурентних переваг, що умовно поділяються на:  

- природні: корисні копалини, географічне положення (близькість до столиці, 
кодону, важливих транспортних вузлів, морів або океану тощо), чисельність і структура 
трудових ресурсів та споживачів, рівень кваліфікації  робочої  сили, традиціи на 
спеціалізація; 

- набуті: розвинута інфраструктура, імідж регіону, інноваціи нии  потенціал, 
інвестиціи нии  клімат, включення у міжнародні ланцюги створення доданої  вартості, 
акумульовані знання тощо. 

Сучасні підходи до формування і реалізації  конкурентних стратегіи  регіону 
орієнтовані насамперед на удосконалення та підвищення ефективності використання 
природних переваг, що формують базис для економічного розвитку територіи  у 
середньостроковому періоді та водночас пошуку можливостеи  для розвитку набутих 
переваг, що забезпечують конкурснии  розвиток територіи  у довгостроковіи  
стратегічніи  перспективі. При цьому. набуті переваги є більш гнучкими та піддаються 
ефективному регулюванню і вдосконаленню та дозволять забезпечувати не тільки 
стратегічнии  розвиток, а и  ефективну адаптацію регіонального бізнесу до змінних умов.  

Згідно теорії  М. Портера, що стає все більш актуальною на сучасному етапі 
економічних та адміністративно-управлінських трансформації  не тільки для 
підприємств, а також для окремих адміністративно-територіальних утворень, 
конкурентні переваги поділяються на такі рівні: 

1) Конкурентні переваги низового рівня, тобто доступність дешевих ресурсів, 
робочої  сили, факторів виробництва; 

2) Конкурентні переваги середнього рівня території  складають наявність 
розвиненої  інфраструктури, фінансовии  потенціал, сприятливе регуляторне 
середовище, налагодженість роботи інституціи  та зовнішніх партнерських зв’язків; 

3) Конкурентні переваги наи вищого порядку проявляються через акумуляцію 
новітніх знань, ефективні системи управління, високии  рівень розвитку людського 
капіталу, здатність створювати та впроваджувати нові знання і технології . 

Саме така градація повинна домінувати при виборі конкурентних переваг 
територіи  та формування конкурентних стратегіи .  

З досвіду краї н з розвиненою економікою бачимо, що основними управлінськими 
інструментами забезпечення конкурентного розвитку територіи  є довгострокове 
планування і програмування, що базується на якісному стратегічному аналізі. У процесі 
аналізу особлива увага приділяється оцінці наявних переваг території  (природні 
ресурси, розташування відносно центру, транспортних шляхів, базової  інфраструктури, 
ринків збуту), що дозволяє виявити нові чинники конкурентоспроможності, які можна 
розвинути і використати в процесі стратегічного розвитку. Важлива роль також 
відводиться формуванню локальних конкурентних переваг, що стимулюватимуть 
бізнес-активність та позитивну міграцію кваліфікованих кадрів, зокрема це розвинена 
транспортна, комунікаціи на, фінансова інфраструктура, високии  рівень безпеки (у тому 
числі для бізнесу), сприятливии  інвестиціи них клімат, імідж території  тощо.  

Розглядаючи територію як соціально-економічнии  суб’єкт у складі регіональної  
та національної  економіки, цільовою функцією и ого конкурентоспроможності є 
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забезпечення стабільного розвитку та безпеки. Формування стратегії  конкурентоспро-
можності регіону (громади, території ) в цілому можна представити через послідовність 
таких етапів: 

1. Визначення природних конкурентних переваг, рівня ї х використання та 
потенціалу розвитку. На цьому етапі також важливим є оптимізація просторово-
галузевого розміщення бізнесів за принципами синергетичного використання ресурсів, 
забезпечення екологічної  та соціальної  безпеки, окреслення пріоритетних видів 
економічної  діяльності та диференціи ованих стратегіи  розвитку галузеи ; 

2. Оцінка рівня набутих переваг на основі бенчмаркінгу інших регіонів чи схожих 
територіи  , виявлення слабких сторін та потенціалу розвитку; 

3. Визначення критеріальних обмежень, тобто фінансових, кадрових, ресурсних, 
часових, без пекових. 

4. Гармонізація цілеи  та завдань розвитку територіи  із загально регіональними 
стратегіями, національними стратегіями та пріоритетами, Цілями сталого розвитку, 
перспективними планами розвитку децентралізованих територіи  тощо. 

5. Розробка проекту стратегії , що відображає оптимальну з позиції  наявних цілеи , 
перспектив, потенціалу та обмежень просторово-галузеву бізнес-модель конкурентного 
розвитку, що визначає роль основних, забезпечуючих, розвиваючих та управлінських 
бізнес-процесів. 

6. Вибір організаціи но-економічних інструментів та методів досягнення цілеи .  
Головна мета та операціи ні цілі стратегії  формуються виходячи із базових 

принципів, серед яких: солідарне партнерство та розподіл компетенціи  у вирішенні 
завдань; пріоритети сталого інноваціи ного розвитку, вмотивованість на досягнення 
результатів; визнання домінантності інституціонального забезпечення. У якості 
критеріальних обмежень виступають:  

- діючі нормативно-правові акти, що регулюють публічне управління 
територіями, бюджетнии  кодекс та інші законодавчі акти; 

- наявнии  ресурснии , фінансовии , людськии  потенціал території ; 
- інфраструктура; 
- економічна, соціальна та екологічна безпека регіону. 

Важливими чинниками, що визначають ефективність розробленої  стратегії  та 
дієвість ї ї  реалізації  є відповідне інформаціи не, організаціи но-інституціи не, фінансове 
та інфраструктурне забезпечення. Саме взаємозв’язок даних підсистем та ї х високии  
рівень організації  є необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності 
територіи  та бізнесу, що розміщении  на даних територіях. 

За результатами аналізу конкурентних переваг території  уточнюються підцілі та 
операціи ні завдання забезпечення конкурентоспроможності. До основних операціи них 
завдань можна віднести:  

1) підвищення ефективності та продуктивності використання наявних природних 
ресурсів ураховуючи безпекові обмеження, що є першим базовим кроком до досягнення 
високого рівня конкурентоспроможності; 

2) перехід до використання ресурсів на інноваціи ніи  основі, що є передумовою до 
формування довгострокової  динамічної  конкурентоспроможності та переході до 
інноваціи ної  моделі розвитку регіону; 

3) всебічне стимулювання та розвиток набутих переваг, що створює передумови 
для забезпечення міжнародної  конкурентоспроможності територіи . 

Дослідження зарубіжного досвіду, а також аналіз основних векторів розвитку 
національної  економіки на період до 2030 року, дозволило виділити основні стратегічні 
напрямки покращення бізнес-клімату регіонів, що в сукупності опосередковано 
сприятимуть зростанню конкурентоспроможності на регіональному рівні та рівні 
об’єднаних територіальних громад. 
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На основі представлених напрямків можна систематизувати основні 
організаціи но-економічні механізми, що сприятимуть трансформації  бізнес-процесів у 
контексті підвищення конкурентоспроможності регіонів та формування дієвих бізнес 
моделеи  розвитку територіальних економічних систем з виділенням таких складових: 
інституціи ні, економічні, регуляторні, інформаціи но-просвітицькі, адаптаціи ні.   

Останнім часом інструментаріи  стратегічного планування розвитку територіи  
значно розширився за рахунок нових підходів, а саме форсаи тів та смарт-планування.  

Технології  форсаи ту (від агл. слова foresight – «передбачення») являють собою 
системні інструменти формування маи бутнього, що базуються на прогнозуванні 
можливих змін у всіх сферах суспільної  діяльності: економіці, технологіях, науці, 
суспільних відносинах, культурі тощо. 

Погоджуємося з думкою Цедіка М.Г., «що загальною метою регіонального 
форсаи ту – забезпечити максимально вірнии  і продумании  підхід до розробки стратегіи  
регіонального, муніципального планування. Ще однією з ідеи  форсаи т аналізу, що 
випливає з и ого природи, є сприяння генерації  колективної  ідеї  та спільних поглядів 
суспільства на питання що розглядається. Саме ця особливість є вкраи  необхідною для 
розвитку регіонів Украї ни - формування активності населення, усвідомлення ним 
партисипативності в процесі» [3, с. 256]. 

На противагу екстраполяції , що на сьогодні виступає основним інструментом 
планування розвитку регіонів, форсаи т дозволяє будувати моделі соціально-
економічних систем маи бутнього та визначати місце регіону и  окремих бізнесів в ціи  
системі, формувати пріоритети з урахуванням глобальних тенденціи , визначати 
маи бутні потреби та способи ї х задоволення.  

Науковець Квітка С. А. на основі проведених досліджень визначає такі ключові 
етапи форсаи ту: 

«1. Формування об’єкта. У технологічному форсаи ті об’єкт визначении  сферою 
проведення форсаи та: авіабудування, нано-технології  і т. д. У суспільно-політичному 
форсаи ті об’єкт конструюється спеціально. 

 2. Формування істотних умов. Істотні умови – цільові показники, яких необхідно 
досягти в маи бутньому. Для форсаи та принциповим є, щоб істотні умови відображали 
якісну зміну і мали кількісну оцінку.  

3. Сканування. Цеи  етап передбачає формування «карти сфери» (стеи кхолдери, 
експерти, компанії ), вибір методів дослідження та проведення експертних опитувань.  

4. Альтернативи маи бутнього. На цьому етапі передбачається виділення 
тенденціи , які можна спрогнозувати, визначення зон невизначеності і формування 
можливих сценарії в маи бутнього.  

5. Планування і виконання. Заключнии  етап передбачає розробку і створення 
дорожніх карт, включення всіх стеи кхолдерів в обговорення маи бутнього, зміну 
стратегії  і діи  замовника форсаи та (зміна стратегії , формування нових проектів і 
програм)» [4, с. 59] 

Важливою умовою форсаи ту є визначення «ключового поля», або ключової  цілі 
для побудови сценарних прогнозів. У контексті планування бізнес-процесів розвитку 
територіи  в якості ключового поля можуть виступати традиціи ні або важливі для цієї  
території  бізнеси. Результатом такого форсаи ту є визначення маи бутніх потреб та 
інноваціи них способів ї х задоволення на рівні окремих галузеи , підгалузеи , видів 
діяльності. Тобто, форсаи т виступає допоміжним інструментом оптимізації  стратегічних 
просторово-галузевих бізнес-моделеи  розвитку регіону. 

Аналіз проведених за останні роки форсаи т-досліджень, дає можливість говорити 
про те, що Украї на стала одним із активних учасників проведення та реалізації  форсаи т-
проєктів. Крім того, при успішному впровадженні одержуваних у процесі форсаи т-сесіи  
результатів розробляються стратегії  розвитку регіонів, які перестануть бути ідеями, що 
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мають суто теоретичнии  характер, а зможуть стати реальним інструментом, здатним 
вплинути на маи бутні соціально-економічні досягнення регіону з конкурентоспро-
можним людським потенціалом. З огляду на сучасну світову ситуацію можна стверд-
жувати, що значні загрози у розвитку людського потенціалу пов’язані перш за все з 
фінансовою кризою, що спричинена всесвітньою епідемією корона вірусу [5, с. 58]. 

Таким чином впровадження технологіи  форсаи ту у процес планування розвитку 
територіи  вбачається одним з важливих аспектів забезпечення ї х конкурентоспромож-
ності, оскільки дозволяє виявити та спрогнозувати основні тенденції  розвитку еконо-
міки, суспільства та технологіи , що є підставою для визначення основних напрямків 
розвитку бізнесу та нових можливостеи  для використання конкурентних переваг. 

Дієвим інструментом трансформації  територіи  у контексті формування 
інноваціи них переваг, що успішно впроваджується в системі планування регіонального 
розвитку краї н з розвиненою економікою є технології  СМАРТ –спеціалізації .  

Як зазначає Снігова О.Ю., «Регіональна смарт-спеціалізація – цілісна система 
рішень, спрямована на підвищення конкурентоспроможності регіональної  економіки 
шляхом підприємницького вибору складових регіонального потенціалу, перспективних 
для зміни виробничої  функції  на основі технологічних трансформаціи . До того ж вона 
забезпечує структурні зрушення, пов’язані з регіональною диверсифікацією на засадах 
підтримки інноваціи  у тих сферах економічної  діяльності, які мають доповнювати 
виробничі активи регіону для підвищення и ого потенціалу та формування 
міжрегіональних конкурентних переваг у маи бутньому. Це є важливим для подолання 
деструктивних тенденціи  консервації  старопромислової  економічної  структури регіонів 
Украї ни та структурної  інертності регіональної  економіки, які значною мірою базуються 
на практиці штучного визначення як пріоритетних певних секторів і напрямів 
економічної  діяльності регіонів [6, с.85]. 

Доцільно зазначити, зважаючи на необхідність структурної  перебудови та підви-
щення конкурентоспроможності регіонів у довгостроковіи  перспективі, впровадження 
принципів смарт-спеціалізації  у проектування стратегіи  розвитку регіонів Украї ни на 
період до 2027 року визначено імперативною умовою проходження процедури затверд-
ження на наи вищому рівні. З цією метою, на урядом Украї ни розроблено методичні під-
ходи до застосування даного інструменту на регіональному та територіальному рівнях, 
викладені у «Керівництві зі стратегії  досліджень та інноваціи  для смарт спеціалізації » [7]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

В умовах децентралізації , головною метою та, водночас, важливою прикладною 
проблемою регіонального розвитку є пошук наи більш оптимальних бізнес-
орієнтованих моделеи  розвитку економіки регіонів (територіи ) та інструментів 
забезпечення ї х дієздатності. Досвід краї н з розвиненою економікою свідчить, що на 
початковому етапі формування (модернізації , адаптації ) конкурентної  бізнес-моделі 
розвитку території  важливим прикладним завданням є пошук ключових «точок 
зростання» та стимулювання ї х розвитку для забезпечення економічної  та соціальної  
стабільності регіональних систем у середньостроковому періоді, як базових умов для 
поступового переходу до інноваціи но-орієнтованих конкурентоспроможних систем. 

З метою удосконалення регіональних стратегіи  та оптимізації  бізнес-моделеи  
розвитку регіонів и  окремих адміністративно-територіальних утворень запропоновано 
модель оцінки галузевих пріоритетів регіону у середньостроковіи  перспективі, що 
базуються на оцінці економічного та соціального потенціалу галузеи  або окремих видів 
економічної  діяльності, що дозволяє визначати «економічнии  фокус» територіи , 
стратегічні пріоритети розвитку бізнесу та відповідні стратегії  ї х підтримки.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК 
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Малярчук Н. М. Конкурентоспроможність суб’єктів туристичного підприємництва як 
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Анотація 
Вступ. Розвиток внутрішнього туристичного ринку та підвищення рівня конкурентоспроможності 
суб’єктів туристичного бізнесу є актуальними завданнями у стратегічній перспективі. Конкурентні 
переваги формуються на основі ефективного використання всіх наявних у нього видів ресурсів. 
Дослідження впливу факторів на процес формування конкурентних переваг суб’єктів туристичного бізнесу 
є найважливішим чинником його подальшого ефективного розвитку. Конкурентоспроможність в сучасних 
ринкових умовах розглядається з точки зору споживачів, а тому маркетингова діяльність є важливим 
етапом підвищення їх конкурентоспроможності.  
Метою дослідження є розробка теоретичних та практичних механізмів підвищення конкуренто-
спроможності суб’єктів туристичного підприємництва та визначення факторів її формування. 
Результати. Конкурентоспроможність суб’єктів туристичного підприємництва це здатність і можли-
вість надавати туристичні послуги за рахунок конкурентних переваг. Вона виступає головним фактором 
забезпечення ефективного та прибуткового розвитку туристичних підприємств та визначає їх здатність 
функціонувати не тільки в поточних фінансово-економічних і політичних умовах, а й в умовах фінансово-
економічної кризи. Можна стверджувати, що конкурентоспроможність суб’єктів туристичного підприєм-
ництва виступає визначальним критерій розвитку територіальних громад. У процесі дослідження виявлено, 
що конкурентоспроможність суб’єктів туристичного підприємництва залежить від зовнішніх факторів 
(макросередовище та мезосередовище); факторів галузевого оточення; факторів внутрішнього середовища.  
Висновки. Резерви росту конкурентоспроможності суб’єктів туристичного підприємництва необхідно 
шукати у внутрішніх факторах розвитку підприємства, які характеризують виробничо-господарську діяль-
ність; особливості та специфіку готельних послуг; якість обслуговування споживачів; маркетингову діяль-
ність. Заходи з підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єктів туристичного підприємництва повинні 
носити комплексний характер і входити до стратегії розвитку територіальних громад. Стратегічне 
управління конкурентоспроможністю суб’єктів туристичного підприємництва доцільно будувати за регіо-
нальним відтворювальним підходом до управління, що передбачає максимальне використання туристичних 
можливостей й забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку території. 

Ключові слова: суб’єкти туристичного підприємництва, конкурентоспроможність; об’єднана терито-
ріальна громада, стратегічне управління; підприємництво. 
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Abstract  
The development of the domestic tourism market and increasing the level of competitiveness of tourism businesses 
are urgent tasks in the strategic perspective. Competitive advantages are formed on the basis of efficient use of all 

available types of resources. The study of the influence of factors © Наталія Миколаївна Малярчук, 2021 

https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-2-1
https://orcid.org/0000-0002-5284-1376


 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2.  

57 

on the formation process of tourism businesses competitive advantages is the most important factor in its further 
effective development. Competitiveness in modern market conditions is considered from the viewpoint of consumers, 
and therefore marketing activity is an important stage of increase of their competitiveness. 
The purpose of the article is the development of theoretical and practical mechanisms to increase the 
competitiveness of tourism businesses and determine the factors of its formation. 
Results. The competitiveness of tourism businesses is the ability and opportunity to provide travel services through 
competitive advantages. It is the main factor in ensuring the effective and profitable development of tourism 
enterprises and determines their ability to function not only in the current financial, economic and political conditions, 
but also in the financial and economic crisis. It can be argued that the competitiveness of tourism businesses is a 
determining criterion for the development of local communities. The study revealed that the competitiveness of 
tourism businesses depends on external factors (macro-environment and meso-environment); factors of the industry 
environment; factors of the internal environment.  
Conclusions. Reserves for the growth of tourism businesses competitiveness should be sought in the internal factors of 
enterprise development, which characterize the production and economic activities; features and specifics of hotel 
services; quality of customer service; marketing activities. Measures to increase the competitiveness level of tourism 
businesses should be comprehensive and part of the development strategy of local communities. Strategic management 
of the tourism businesses competitiveness should be based on a regional reproducible approach to management, which 
provides maximum use of tourism opportunities and ensuring balanced socio-economic development of the territory. 

Keywords: subjects of tourist business, competitiveness; united territorial community, strategic management; 
entrepreneurship. 

JEL classification: L83 

Вступ 

Глобалізація та загострення конкуренції  на ринку туристичних послуг кожен 
суб’єкт підприємницької  діяльності бореться за ресурси, робочу силу, ринки збуту, щоб 
забезпечити своє процвітання та розвиток, комфортне і безпечне середовище прожи-
вання людини. Стратегічною метою розвитку суб’єктів туристичного підприємництва є 
створення конкурентоспроможного туристичного продукту, якии  може максимально 
задовольнити туристичні потреби населення краї ни, забезпечити всебічнии  розвиток 
територіальних громад та збереження історичної  та культурної  спадщини на ціи  основі.  

Водночас, у період пандемії , через низку очевидних причин, спричинених 
глибокою кризою в туризмі, відбулося різке зниження попиту на туристичні послуги до 
критичного рівня. Пандемія стала стресовим випробуванням і змусила всіх суб’єктів 
туристичного підприємництва шукати нові принципово різні туристичні продукти та 
стримувала ї х просування як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

Ось чому в умовах нестабільної  світової  економіки, питання розробки 
теоретичних та практичних механізмів підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 
туристичного підприємництва стає доволі актуальним. 

Серед сучасних фахівців-економістів, чиї  дослідження присвячені проблемам кон-
курентоспроможності суб’єктів туристичного підприємництва, потрібно зазначити нау-
кові праці, зокрема: Аренов І., Багієв Г., Іртищева І., Іванов Ю., Загороднюк О., Крамарен-
ко І., Стегнеи  М., Холова Г. та інші. Однак, складність та багатогранність даного дослід-
ження вимагає дослідження визначення конкурентоспроможності суб’єктів турис-
тичного підприємництва як визначального критерію розвитку територіальних громад. 

Мета та завдання статті 

Метою дослідження є розробка теоретичних та практичних механізмів підви-
щення конкурентоспроможності суб’єктів туристичного підприємництва як визначаль-
ного критерію розвитку територіальних громад. 

Виклад основного матеріалу 

Виникнення та розвиток суспільства супроводжується формуванням феномену 
конкуренції  (від пізньої  латинської  Concurentia – зіткнутися, конкурувати), що є одним 
із постіи них чинників и ого прогресивного руху вперед. Конкуренція змушує суб’єктів 
туристичного бізнесу не зациклюватися на досягненнях, а постіи но самовдосконалю-
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ватися, зменшувати витрати на виробництво, покращувати якість продукції  (послуг), що 
пропонується на ринку, підвищуючи ї ї  конкурентоспроможність. Поняття конкуренто-
спроможності різними вітчизняними та зарубіжними вченими трактується по-різному, 
що свідчить про и ого складність та неоднозначність, а також про необхідність 
подальших досліджень у ціи  галузі знань.  

Багієв Г.Л. зазначає, що конкурентоспроможність – це сукупність якісних та 
вартісні характеристики товару, які можуть створити переваги перед товарами 
конкурента та задовольнити потреби споживачів [1, с. 23].  

Конкурентоспроможність складна, але водночас необхідна умова успішного 
функціонування в ринковіи  економіці. Слід зазначити, що це поняття відносне і и ого 
можна виявити лише серед групи підприємств. Ця група формується за наявності певних 
особливостеи : виходу на єдинии  регіональнии  ринок діяльності або и ого певнии  
сегмент; наявність відповідної  структури та асортименту послуг; фази життєвого циклу 
та основні цілі стратегічного розвитку [2, с. 122].  

Конкурентоспроможність суб’єктів туристичного підприємництва на тактичному 
та оперативному рівнях характеризується: ефективністю процесу бронювання, продажу 
туристичних послуг та запропонованої  послуги; розширення асортименту послуг і за-
безпечення матеріально-технічної  бази; унікальність туристичного продукту; викорис-
товували форми заохочення клієнтів та впливу на них.  

Конкурентоспроможність впливає на переваги гарантіи ного та післягаран-
тіи ного обслуговування, реклами, іміджу, а також на ринкову ситуацію, коливання 
попиту. Високии  рівень конкурентоспроможності товару свідчить про доцільність и ого 
виробництва та можливість вигідного продажу [3, с. 11].  

Актуальною проблемою сучасної  вітчизняної  теорії  та практики є управління 
конкурентоспроможністю суб’єктів туристичного підприємництва. Міжнародна кон-
куренція, глобалізація ринків, масштабне проникнення іноземних товарів на украї н-
ськии  ринок перетворюють проблему управління конкурентоспроможністю суб’єктів 
туристичного бізнесу на низку пріоритетних управлінських завдань, успішні рішення 
яких забезпечать виживання та розвиток підприємств у нових умовах навколишнього 
середовища. Відсутність досвіду конкуренції , складна економічна ситуація в державі, 
невирішена кількість методологічних застосувань для управління конкурентоспромож-
ністю суб’єктів туристичного бізнесу потребують додаткових досліджень у ціи  сфері.  

Економічна сутність туристичної  діяльності має нематеріальнии  характер. 
Суб’єкти туристичного підприємництва пропонують ринку свою продукцію у формі 
послуги, у виробництві якої  залучається споживач. Таким чином, вихідним елементом у 
трактуванні терміну «конкурентоспроможність суб’єктів туристичного бізнесу» можна 
вважати уподобання та вибір споживачів туристичних послуг.  

Крім того, туристичні послуги є системоутворюючим елементом туристичної  
галузі, що дає підстави стверджувати – вони мають здатність генерувати мультип-
лікаціи нии  ефект впливу на відповідні галузі національної  економіки. Формування 
конкурентоспроможних суб’єктів туристичного підприємництва можливе лише за умо-
ви формування стратегії  конкурентного ринку для окремих туристичних підприємств 
територіальних громад, що сприятиме підвищенню конкуренто-спроможності 
туристичного потенціалу регіону та краї ни. Поведінка та успіх окремої  компанії  
залежать від виявлення конкурентних переваг та розробки конкурентної  стратегії .  

Єдиної  методології  аналізу конкуренції  та конкурентів для виявлення конкурен-
тних переваг, порівняння конкурентоспроможності суб’єктів туристичного бізнесу та 
послуг (товарів) на сьогодні не існує [4]. Таким чином, можна стверджувати, що конку-
рентоспроможність суб’єктів туристичного підприємництва є наи важливішим чинни-
ком забезпечення ефективного та прибуткового розвитку підприємств туристичної  
індустрії  та територіальних громад.  
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Таблиця 1. Комплекс факторів конкурентоспроможності суб’єктів туристичного 
підприємництва 

Фактори Чинники конкурентоспроможності 
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1. Міжнародна ситуація - віи ськові конфлікти; Міжнародні конференції , виставки, 

кінофестивалі та інші заходи: тенденція до тривалості життя, рівень інтеграції ; Наявність 
рекреаціи них та інших технологіи . 

2. Політична ситуація – стабільність політичної  системи в краї ні; кримінальна обстановка; 
рівень демократії ; незалежність ЗМІ; законодавча діяльність; органи управління туризму і 

рекреації , ступінь ї х втручання. 
3. Економічна політика – рівень основних макроекономічних показників (ВНП, рівень 

безробіття, темп інфляції , реальні доходи населення, дефіцит бюджету краї ни). 
4. Соціально-культурна політика – тривалість життя; життєвии  рівень населення; 

народжуваність і смертність населення, структура населення за статевою категорією, віком, 
освітою, складом сім'ї , доходу; щільність населення; рівень освіти населення, забезпеченість 
об'єктами культури (театрами, бібліотеками, спортивними комплексами та ін.); ставлення 

людеи  до навколишнього світу; тенденції  розвитку культурних цінностеи ; традиції  
відпочинку і лікування. 

5. Законодавчо-правове середовище – правові акти з туризму та гостинності, 
оподаткування, розвиток підприємництва, зовнішньоекономічної  діяльності, правові акти, 

які регулюють взаємовідносини компонентів економічної  системи краї ни; програми 
розвитку регіону; якість нагляду за дотриманням правових актів. 

6. Природно-кліматичні ресурси – основні природні ресурси краї ни; рекреаціи ні ресурси; 
характеристика кліматичних факторів краї ни; дефіцитність ресурсів по регіонах краї ни. 
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1. Конкуренти – якість, перегляд, ціна послуг конкурентів; імідж, реклама, рівень 
обслуговування; організаціи но -технічнии  рівень виробництва основних конкурентів; 

Фінансова позиція. 
2. Постачальники продуктів та послуг – сталість; ціни, умови оплати; форма і швидкість 

доставки; якість ресурсів. 
3. Споживачі (клієнти) – основні споживачі; постіи ні споживачі; структура споживачів за 

статтю, віком, освітою, складом сім'ї , доходу. 
4. Маркетингові посередники (готельні брокери) – структура та стратегія посередників; 
умови співпраці; надіи ність і сталість посередників; зв'язок з кредитно-фінансовими 

установами. 
5. Контактна аудиторія – ставлення до фінансових кіл, ЗМІ, державних і муніципальних 

установ, громадських організаціи , населення та ін. 
6.  Асоціації , альянси і союзи – консалтинг, спільна маркетингова діяльність, формування 

нормативно-правого законодавства на галузевому рівні. 
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1. Інституціи не середовище ринку – кількість фінансових установ та бірж; наявність єдиної  
регіональної  інформаціи ної  системи; Структура ринку готельних послуг. 

2. Екологічнии  стан, рекреаціи ні ресурси – якість ґрунту, водних і природних ресурсів; 
вплив екології  на здоров'я населення; природно-кліматичні умови. 

3. Розвиток охорони здоров'я – прогресивність медичного обладнання, кваліфікація 
персоналу; забезпеченість населення послугами охорони здоров'я; співробітництво установ 

охорони здоров'я із засобами розміщення. 
4. Наука і освіта – рівень освіти населення регіону: наявність спеціальних і вищих 

навчальних закладів для підготовки та перекваліфікації  кадрів в області готельної  справи. 
5.Культурне середовище – ступінь задоволення потреб населення в об'єктах культури; наяв-

ність культурно-розважальних підприємств; наявність розвиненої  мережі екскурсіи них об'єктів. 
6. Торгівля і підприємства громадського харчування – прогресивність і знос торгового 
обладнання; укомплектованість кваліфікованими кадрами; співвідношення ціни і якості. 

7. Сільське господарство – наявність власної  сільськогосподарської  продукції ; 
конкурентоспроможність власної  продукції ; якість і ціна власної  продукції . 

8. Будівництво і промисловість – темпи розвитку промислового і приватного будівництва; 
темпи будівництва об'єктів готельної  та туристичної  сфери. 

9. Економічна і політична ситуація – національні, регіональні та міські правові акти в 
області готельної  справи та туризму, розвиток підприємництва та оподаткування. 

*Джерело: складено автором за [9]. 

Отже, рівень конкурентоспроможності суб’єктів туристичного підприємництва 
залежить від безлічі факторів, які умовно можна згрупувати у два блоки: конкурентного 
середовища та базування. Сутність і характер впливу факторів конкурентного середови-
ща можуть бути представлені у вигляді моделі п’яти сил конкуренції . Результатом 
впливу зазначеного блоку факторів є відповідне стратегічне позиціонування підпри-
ємства, ступінь адекватності якого конкурентному балансу знаходиться в безпосе-
редньому зв’язку з рівнем конкурентоспроможності підприємства. 
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З іншого боку, крім чинників конкурентного середовища рівень конкуренто-
спроможності суб’єктів туристичного підприємництва, багато в чому, залежить і від 
факторів и ого базування. Вплив даного блоку факторів може бути представлении  у 
вигляді такої  системи детермінантів (рис. 1): умови факторів виробництва/створення 
туристичного продукту; умови попиту; споріднені, підтримуючі і суміжні підприємства; 
стратегія і структура суб’єкта туристичного підприємництва. 

Отже, конкурентоспроможність суб’єктів туристичного підприємництва форму-
ється під впливом багатьох чинників, що дають змогу сформувати переваги у конку-
рентніи  боротьбі. При формуванні конкурентних переваг суб’єктів туристичного 
підприємництва, наи більше значення мають галузеві фактори та чинники внутрішнього 
середовища (умови попиту) суб’єктів туристичного підприємництва. Стан розвитку 
туристичної  сфери має прямии  та потужнии  вплив на рівень реалізації  територіальною 
громадою свого туристичного потенціалу. 

 
Рис. 1. Детермінанти конкурентних переваг суб’єктів туристичного 

підприємництва 

Представлені детермінанти обумовлюють наявність середовища, в якому 
суб’єкти туристичного підприємництва виникають і вступають у конкурентну боротьбу. 
І х склад і взаємодія визначають переваги та недоліки в ході конкурентної  боротьби. 
Коротко розглянемо кожен із зазначених детермінантів. 

Умови факторів виробництва/створення туристичного продукту. Цеи  фактор 
включає у себе забезпеченість факторами виробництва, ієрархію між факторами вироб-
ництва (базові фактори: природні ресурси, географічне положення, некваліфіковану 
працю та ін., або спеціалізовані фактори: інформаціи на інфраструктура сучасних цифро-
вих баз даних, система дослідних інститутів та ін.), створення факторів виробництва 
(інвестиції , фундаментальні дослідження, система навчання, співпраця та координація з 
громадськими інститутами в інноваціи ному процесі), а також окремі недоліки факторів 
виробництва (недоліки базових чинників, наприклад: нестача робочої  сили, брак внут-
рішніх поставок сировини і матеріалів, що створюють перешкоди для інноваціи ного 
процесу). Звужуючи фокус, зауважимо, що категорія «забезпеченість факторами 
виробництва» сама складається з п’яти компонентів: 

- людські ресурси – кількість, кваліфікація і вартість робочої  сили; 
- фізичні ресурси – кількість, якість і доступність земельних ділянок, води, 

корисних копалин, лісів, джерел енергії , кліматичні умови та географічне положення; 
- ресурси знань – акумульовані в банках даних і статистичних службах знання та 

інформація або доступ до даних, накопичених у громадських інститутах; 
- ресурси капіталу – кількість капіталу, якии  може бути залучении  підприємством; 
- інфраструктура – транспортна система, система зв’язку, заклади культури, тощо. 
Незважаючи на те, що забезпеченість базовими факторами виробництва чинить 

істотнии  вплив на конкурентоспроможність суб’єкта туристичного підприємництва, 
сприятливі базові фактори далеко не завжди сприяють підвищенню и ого конкуренто-
спроможності. Такі базові фактори, як трудові ресурси або місцеві природні ресурси, не 
забезпечують переваги наприклад у подієвому туризмі. Причому вказані чинники не 
успадковуються, а створюються. Зауважимо, що набір факторів, які притаманні суб’єкту 
туристичного підприємництва на певному часовому проміжку, можуть мати значення 
проти швидкості та ефективності ї х формування і оновлення. 

Стратегія і структура суб’єкта туристичного 
підприємництва 

Споріднені, що підтримують і суміжні підприємства 

Умови попиту Умови факторів створення 
туристичного продукту 
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Крім того, окремі недоліки у більшості базових факторів можуть спонукати суб’єк-
тів туристичного підприємництва до інноваціи  і оновлення, що перетворює ці недоліки 
в джерело конкурентних переваг. За наявності сприятливих базових чинників підприєм-
ство може просто задовольнятися цією перевагою і, наи частіше, використовувати ї х 
неефективно. Недоліки ж базових чинників стимулюють до підвищення рівня ефектив-
ності виробництва та/або надання турпослуги, що забезпечує підвищення и ого 
конкурентоспроможності. 

Водночас недоліки можуть стати джерелами переваг тільки за певних умов. На-
самперед, недоліки мають подавати суб’єктам туристичного підприємництва відповідні 
«сигнали» про обставини, що мають важливе значення і для конкурентів, а це стимулює 
введення інноваціи  раніше конкурентів. Друга умова полягає у сприятливих параметрах 
інших груп факторів конкурентоспроможності, представлених вище, що забезпечує 
ресурси і стимули для подолання недоліків базових факторів виробництва/створення 
туристичного продукту та трансформація ї х у конкурентні переваги. 

Умови попиту. Суб’єкти туристичного підприємництва досягаються конкурентної  
переваги у тих сегментах ринку, де попит дає ї м уявлення про потреби споживачів 
раніше і точніше, ніж конкурентам. Розглянута група факторів може бути, у свою чергу, 
представлена у вигляді такої  підсистеми: структура попиту; вимогливість покупців 
турпослуги; вимогливість посередників; величина попиту; число незалежних спожива-
чів; швидкість росту попиту. 

Підприємство набуває конкурентних переваг, якщо рівень місцевого попиту 
сприяє більш чіткіи  або ранніи  уяві щодо виникнення потреб носії в попиту за умови, 
якщо вимогливі споживачі чинять тиск на фірму, що спонукає до прискорення 
впровадження інновації , таким чином набуваючи більш витончених конкурентних 
переваг проти конкурентів. Обсяги внутрішнього попиту виявляється не настільки 
важливим, як и ого характер. 

Рівень внутрішнього попиту сприяє формуванню конкурентних переваг у тому 
випадку, якщо відповіднии  ринковии  сегмент внутрішнього ринку є достатньо містким 
або достатньо помітним, проти зовнішніх ринків, що зумовлює зростання рівня уваги з 
боку господарюючого суб’єкта. 

Споріднені, підтримуючі и  суміжні підприємства. Третім детермінантом, що 
визначає конкурентоспроможність підприємства, є наявність родинних і суміжних 
підприємств. Якщо говорити про роль постачальників, то справа не тільки в тому, що 
вони постачають якісні послуги чи товари, чи сировину. І х тіснии  контакт зі споживачем 
дозволяє обом швидко розвиватися. Обмін ідеями (вони можуть виникати і в тих, і в 
інших) та координація діи  відіграють величезну роль у досягненні конкуренто-
спроможності суб’єктів туристичного підприємництва. Особливі переваги підприємство 
має в тому випадку, якщо суміжні підприємства самі володіють високою конкуренто-
спроможністю. У цьому випадку корисним для підприємства є створення «замкнутих» 
постачальників, які повністю залежні від внутрішнього ринку та не обслуговують 
зовнішніх конкурентів. 

Стратегія і структура підприємства. Дана група чинників відображає специфіку 
управління туристичним підприємством і и ого суперництва з наявними конкурентами 
и  може бути представлена у вигляді такої  системи параметрів: цілі підприємства; 
індивідуальні цілі управління; соціальні цінності; відношення до ризику; вплив 
престижу підприємства; стіи ка прихильність справі; особистісна мотивація працівників 
до праці и  підвищення професіи них навичок; характер конкуренції  на місцевому ринку. 
Особливого значення серед зазначених параметрів має місцева конкуренція, яка 
обумовлює тиск на підприємство, що змушує и ого удосконалюватися та здіи снювати 
пошук нових конкурентних рішень. Конкуренти місцевого рівня примушують один 
одного до зниження цін, підвищення рівня якості продукції  та обслуговування, а також 
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до розробки нових продуктів і процесів. Крім цього, місцева конкуренція часто виходить 
за межі чисто економічного змагання і набуває психологічного характеру, стаючи 
змаганням конкретних людеи  за право похвалитися результатами, що, можливо, має 
наи більше значення. Крім того, присутність сильних місцевих конкурентів скасовує 
переваги, які походять з простого існування в конкретних умовах господарювання – 
факторні витрати, доступ або привілеи овании  доступ до місцевого ринку або ж витрати 
для іноземних конкурентів, які здіи снюють імпорт на цеи  ринок. Підприємства стають 
змушеними створювати конкурентні переваги, виходити за рамки згаданого вище, 
отримуючи, у результаті більш стіи ку позицію на ринку. Саме сильна місцева конкурен-
ція змушує підприємства підвищувати ефективність своєї  діяльності, завои овувати інші 
ринки и  домагатися там успіху. 

Крім виділених детермінантів, у рамках чинників базування, на конкуренто-
спроможність підприємства чинять вплив випадкові події , зокрема: винахідництво, 
великі технологічні зрушення, несподівані зміни цін великого масштабу, віи ни та 
політичні рішення, пандемія. 

Важливо зазначити, що кожна із розглянутих складових конкурентоспромож-
ності тісно взаємопов’язана з іншими складовими, а всі вони разом складають динамічну 
систему, набагато більш складну за свої м впливом на конкуренто-спроможність підпри-
ємства, ніж проста сума складових частин. Слабка позиція будь-якої  із складових буде 
обмежувати конкурентоспроможність підприємства в цілому, і навпаки, перевага в 
одніи  зі складових буде посилювати позитивну динаміку інших. 

Однак основним завданням суб’єктів господарювання туристичної  галузі зали-
шається формування стратегічного комплексу заходів, що передбачає підготовку до 
ухвалення управлінського рішення щодо проведення товарної , цінової , збутової  та 
комунікативної  політики. На практиці украї нські підприємці не використовують весь 
комплекс заходів підвищення конкурентоспроможності. Вони розробляють 
універсальнии  мікс, а тому доцільним, на наш погляд, є формування стратегії  розвитку 
суб’єктів туристичного підприємництва територіальних громад на основі узагальнених 
показників визначених пріоритетних елементів стратегічного комплексу в підвищенні 
конкурентоспроможності за рахунок сегментації  у межах територіальної  громади.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, сьогодні за умов жорсткої  конкуренції  перед суб’єктами туристичного 
підприємництва виникає досить складне завдання: як утримати свої  позиції  на ринку та 
зберегти ефективність ї х діяльності. Зазвичаи  керівництвом більшості організаціи  
проводиться низка заходів щодо збільшення ї х частки на ринку, зі зниження витрат 
задля мети здіи снення цінової  конкуренції  та інших. Після впровадження на ринок будь-
якого товару у споживача обов'язково з'являється певне враження – позитивне або 
негативне, що є неминучим.  

Конкурентоспроможність суб’єктів туристичного підприємництва це здатність та 
можливість надавати туристичні послуги за рахунок  конкурентних переваг. Вона 
виступає головним фактором забезпечення ефективного та прибуткового розвитку 
туристичних підприємств та визначає ї х здатність функціонувати не тільки в поточних 
фінансово-економічних і політичних умовах, а и  в умовах фінансово-економічної  кризи. 
Можна стверджувати, що конкурентоспроможність виступає наи важливішим фактором 
забезпечення ефективного та прибуткового розвитку підприємств індустрії  гостин-
ності. У процесі дослідження виявлено, що конкурентоспроможність суб’єктів туристич-
ного підприємництва залежить від зовнішніх факторів (макросередовище та мезосе-
редовище); факторів галузевого оточення; факторів внутрішнього середовища. Резерви 
росту конкурентоспроможності суб’єктів туристичного підприємництва необхідно 
шукати у внутрішніх факторах розвитку підприємства, які характеризують виробничо-
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господарську діяльність; особливості та специфіку готельних послуг; якість обслуго-
вування споживачів; маркетингову діяльність. Заходи з підвищення рівня конкуренто-
спроможності суб’єктів туристичного підприємництва повинні носити комплекснии  
характер та входити до стратегії  розвитку територіальних громад. 

Стратегічне управління конкурентоспроможністю суб’єктів туристичного 
підприємництва доцільно будувати за регіональним відтворювальним підходом до 
управління, що передбачає максимальне використання туристичних можливостеи  и  
забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку території . 
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Abstract 
Introduction. In Ukraine, sociological studies are conducted on the attitude to healthy eating in general, as well as 
the analysis of its structure and content. However, there is a lack of qualitative research that allows to understand 
better how healthy food concepts are implemented in everyday life. The article shows how people consider the health 
benefits when defining a “healthy food”; what is considered healthy / unhealthy food; and whether people really follow 
the principles of healthy eating in real life. 
The purpose. The article is based on research aimed at elucidating daily nutritional practices and attitudes to food. 
Research results demonstrate how healthy nutrition is included in the concept of "healthy food". After considering a 
conceptual framework for the study, the design and research methods were described. Then the empirical results were 
presented. Finally, conclusions that characterize the contribution of this study are given.  
Results. The findings and conclusions are based on empirical studies conducted by the authors in 2020-2021, studying 
the daily nutritional practices of residents of Odesa. Data were collected through surveys and in-depth interviews. 
Research shows that people define the healthy food in terms of food composition and ingredients, specific cooking 
methods and food combinations, specific social context and health benefits. However, in practice, people do not always 
follow a healthy diet. 
Conclusions. The study contributes to the study of the problems of health and show how aspects of a healthy diet are 
reflected in everyday life, as well as what respondents mean under healthy food. In general, the study of nutritional 
practices provides researchers with more opportunities to analyze healthy food in the context of social life. Our 
contribution to health research relates to the study of the aspect of healthy eating in the social construction of healthy 
food. The limitations of our research results are due to the use of the methodology. We studied everyday food practices 
in the city with its inherent social organization, which limits the scope for generalizing conclusions. Thus, in the future, 
it is necessary to compare the results obtained with research data related to other social and cultural contexts. 

Keywords: food preferences, eating habits, healthy food, health issues, nutritional practices, Ukrainians. 
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Анотація 
Вступ. В Україні проводяться соціологічні дослідження, присвячені відношенню суспільства до здорового 
харчування в цілому, а також аналізу його структури та змісту. Однак бракує якісних досліджень, які 
проливали б світло на те, як уявлення про здорове харчування впливає на повсякденне життя українців. У 
статті показано, як споживачі враховують аспекти користі для здоров'я при визначенні поняття 
«правильне харчування»; що вважається здоровою/нездорової їжею; а також чи дійсно споживачі 
сповідують принципи здорового харчування у реальному житті. 
Метою є з’ясування щоденної практики харчування та ставлення до їжі. Дослідження демонструє, 
наскільки аспекти здорового харчування включені у поняття «правильне харчування». Започатковано 
концептуальну основу дослідження та визначено методологію дослідження. Також проаналізовано 
емпіричні результати та зроблено висновки. 
Результати. Отримані дані та висновки обґрунтовані на підставі емпіричних досліджень, проведених авто-
рами. Вивчалися повсякденні практики харчування жителів Одеси. Дані зібрані шляхом опитування та гли-
бинних інтерв'ю. Дослідження показують, що споживачі визначають правильне харчування з огляду на склад 
та інгредієнти, специфічні методи приготування та комбінацію продуктів, певний соціальний контекст та 
переваги для здоров’я. Однак на практиці українці не завжди дотримуються здорового харчування. 
Висновки. Дослідження сприяє вивченню проблем зі здоров'ям та показує, як аспекти здорового харчування 
відображаються у повсякденному житті. Також визначалося, що розуміють респонденти під правильним 
харчуванням. Загалом вивчення звичок у харчуванні надає дослідникам більше можливостей для аналізу 
здорового харчування в контексті суспільного життя. Дослідження пов'язане з вивченням аспекту 
здорового харчування у суспільній конструкції правильного харчування. Обмеження результатів наших 
досліджень зумовлені використанням методології. Вивчалися повсякденні харчові звички в мегаполісі з 
притаманною йому суспільною організацією, що обмежує можливості для узагальнення висновків. Таким 
чином, у майбутньому необхідно порівняти отримані результати з даними досліджень в інших соціальних 
та культурних контекстах. 

Ключові слова: гастрономічні переваги, харчові звички, питання харчування, здорове харчування, українці. 

JEL classification: J10; R11 

Introduction 

Healthy nutrition is an urgent problem in modern Ukraine. The food structure for 
Ukrainians is still unsatisfactory: it is characterized by high calorie content, which leads to 
overweight and obesity, and is also characterized by excessive consumption of animal fat, sugar 
and salt. High consumption of fat, sweets, sausages and bread is accompanied by inadequate 
intake of a number of important food such as fish, natural meat and fresh fruit. The food of the 
overwhelming majority of the population is unbalanced, inadequate and irregular. Health 
research has shown a high incidence of disease attributable to unhealthy diet. 

In the current economic crisis, many Ukrainians switch from natural products to their 
cheaper substitutes in order to save money. Nutrition is now a major expense, and diet is 
deteriorating. This trend has a negative impact on the health of most population. 
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On the other hand, research data show that for a certain part of Ukrainian consumers 
healthy food is becoming a necessary part of their lifestyle. 

With the growing interest in healthy food, a deeper study of nutritional practices is of 
particular importance as dietary norms, traditions and habits are an integral part of everyday 
life. In this regard, the term “proper food intake” seems to be a suitable research tool for 
understanding how attitude to healthy food is formed. In Ukraine, this area is not considered 
well. There is a lack of information on how people solve the issues of healthy nutrition in 
practice and how they explain their attitude to it. Currently, most research is quantitative and 
devoted to the study of general trends in health / nutrition or solving marketing problems. 

Our qualitative research was aimed at finding out how the idea of good nutrition is 
interpreted and applied by ordinary consumers. In their answers, the respondents put forward 
several points of view regarding the concept of proper eating. However, within the framework 
of this article, we will focus primarily on the aspect of the health benefits of nutrition and 
describe how this aspect is reflected in everyday practices of the inhabitants of Odesa. It should 
be mentioned that life in the city is extremely dynamic, which determines the lifestyle in a 
special way. When these studies are conducted in other smaller or larger cities, the results may 
be different. 

The purpose of the article 

The article is based on research aimed at elucidating daily nutritional practices and 
attitude to food. Research results demonstrate how healthy nutrition is included in the concept 
of “healthy food”. We start with a conceptual framework for the study. Next, we describe the 
design and research methods. Then we present the empirical results. Finally, we give 
conclusions and characterize the contribution of the study. 

Results 

In the literature, much attention is paid to the study of how modern life affects the practice 
of nutrition and what changes occur in relation to nutrition in everyday life. Some authors believe 
that in recent years the importance of traditional family meals has been lost and food has become 
unstructured and individualized. The issues of changing and preserving food traditions and 
habits are widely discussed by sociologists [1]. 

The concept of “food event” is essential in the study of daily nutrition and is considered as 
a social event, i.e. as structured meal that involves consistency, a combination of several 
components and a social context. This concept covers various aspects of the food system and 
includes three dimensions: diet, food content and social organization [2]. This approach allows 
you to put the practice of nutrition in a socio-cultural context and to establish a connection 
between nutrition, its social organization and everyday life. Proper food is a kind of norm that 
determines what food should be in terms of its content and social aspects. In sociological 
literature, healthy nutrition is usually considered as an event structured according to social and 
cultural rules (for example, hot meal). It usually includes a number of traditional components.  

The concept of the healthy food has also been associated with delicious and nutritious 
homemade meals prepared by the hostess for family members [3]. 

This implies a joint meal and in this sense “serves as a metaphor for family life” [4]. Thus, 
the concept of “healthy food” is associated with the structure and form of the meal, as well as 
with its social aspects. In general, healthy food relates to certain cultural norms and can be 
considered in two main dimensions: normative, referring to the rules that determine the set 
and possible combinations of ingredients; and relational, which concerns communication and 
interaction with food. Both approaches provide a good analytical framework for exploring 
different social contexts. 

Health as an aspect of eating well has been emphasized many times in the sociological 
literature. Charles and Kerr found that most respondents associate healthy nutrition with 
healthy food [3]. Fresh and home-cooked food is characterized as healthier than processed or 
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prepared food. Healthy eating is described as consuming healthy foods that includes meat, 
potatoes and vegetables [5]. 

A number of studies have shown how respondents characterize healthy / unhealthy diet 
through “good” (fresh, natural, unprocessed, homemade) or “bad” (instant, sweet, industrially 
processed, additives) food [6-8]. Healthy food and healthy eating are often considered as 
equivalents and opposed to processed, synthetic, artificial and unhealthy food [9]. 

In our research, we analyze the health benefits in relation to daily nutrition. The study is 
devoted to the daily eating practices of Odesa residents and their attitude to food. 

The study was aimed at analyzing nutritional practices in order to obtain answers to the 
following important questions: 1) how is food structured at the daily level and 2) whether the 
modern diet differs from traditional one. The study is spent among the residents of the city of 
Odesa (Ukraine). Data were collected in 2020 in structured face-to-face interviews. The survey 
included 232 respondents of different age (18 to 86), gender, education level and types of 
household.  

Everyday food has been studied in terms of its content, structure, time and place. The 
questionnaire included questions about nutrition the day before the interview, as well as attitude 
to food. Among others, the group of questions about attitude to food included statements related 
to health. The respondents were also asked to describe healthy homemade food. The data 
obtained were processed using the Statistical Package for the Social Science (SPSS). 

The results demonstrate a fairly stable behavioral pattern of nutrition on weekdays. The 
diet usually includes 3 to 4 meals a day. Most of the respondents give preference to the 
consumption of hot food and familiar dishes, although there were some deviations from 
tradition. The day is structured around meals that occur in sequence and can be categorized. 
The respondents’ diet consists mainly of such traditional dishes as bread, soup, porridge, meat, 
potatoes, pancakes, dumplings, pies, etc. 

The sequence of meals and their composition correspond to generally accepted rules 
and follow traditional norms. At the same time, the results reflect a certain simplification of the 
format and composition of the food. Mostly eating at home, cafes and restaurants are rarely 
visited even during working hours. Shared family meals continue to play an important role in 
the social organization of daily meals. 

The most common daily meals include breakfast, lunch, dinner and supper. It is 
noteworthy that lunch and dinner are defined as events with different content. Nevertheless, 
the meal that the respondents define as dinner remains the main and most complete meal of 
the day, and also has the most complex format. Although the structure of the meal has become 
simpler and more flexible, it is common to have a regular full meal. 

In the section of the study on attitude to food, respondents were asked to recall a typical 
day at home and to name the homemade food they consider healthy. The answers show that 
healthy food is associated with the usual dishes traditional for Ukrainian cuisine: soups, meat 
and fish dishes, boiled vegetables, cereals, potatoes, etc. Thus, cultural norms continue to 
influence strongly the perception of healthy food. The results are shown in Fig. 1. 

One of the objectives of the study was to analyze the idea of proper meal in the context 
of the daily nutritional practices of the inhabitants of Odesa. Respondents were asked to 
describe how they eat dinner on a weekday; what they mean by the phrase “healthy dinner’; 
what they think is right and wrong in their dinner; and what prevents them from putting the 
principles of proper eating into practice. In 2020, 26 in-depth interviews were conducted in 
Odesa. The residents who were in active working age (from 28 to 53 years old) were 
interviewed. Among them there are equal numbers of men and women, 20 of whom live with a 
family, and 6 are single. Almost all of the respondents (with the exception of two) work, and 
most of them have a standardized working day. 

The respondents were asked to talk about how they usually eat dinner on a weekday: 
about the time and duration of dinner, about the number and composition of meals, about the 
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methods of cooking, about the social context of dinner, and about changes in their diet in recent 
years. The respondents were also asked to discuss the notion of “proper dinner”. 

 

Fig. 1. Proper homemade food 

Firstly, healthy food is perceived by the respondents as a part of their lifestyle, a 
guarantee of well-being and general well-being. Among the answers were the following: 
“Proper nutrition means well-being is normal” (man, 50); “The good food is healthy food. 
Healthy food is one that does not harm your health, that fills you with everything you need” 
(woman, 32). First, the proper dinner is associated with a certain diet and should be regular: 
“Is it right (to have dinner)? Of course, there is dinner every day” (man, 38); “The regime is very 
important for stability, for the normal perception of nutrition by the body. The mode prevents 
many problems...” (man, 47). Secondly, the composition and balance of the diet are important 
for the interviewed respondents: “I think we need to balance so that, for example, proteins and 
carbohydrates are present, this is how I consider food from this point of view” (woman, 33). In 
addition, a proper dinner should be varied in its composition: “All components should be 
present in the diet: meat, dairy, salads, fruit and vegetables. All products must be present for 
the body to function properly” (woman, 40). 

In addition, healthy food must be fresh, natural, and prepared in a specific way. “Food 
should be fresh, just cooked. Then, it should be natural food, cooked without any ... Not boiled 
sausage, but it should be cooked meat, for example...” (man, 40). For a number of respondents, 
meat is indispensable and forms the basis of proper dinner: “Meat must be mandatory. Because 
the protein contained in meat cannot be replaced by any other product” (woman, 33). At the 
same time, some respondents have doubts about the usefulness of meat and even a desire to 
give up its consumption completely. Fish is mentioned as one of the kind of healthy food, but in 
fact it is rarely eaten. Equally important is the “correctness” of food combination, for example, 
salad with minimal dressing is a more correct side dish for a main meal than, for example, fried 
potatoes or pasta. There is a strong belief that steaming is the best way to cook, although 
stewing and boiling are also mentioned as the healthy methods of cooking. The proper dinner 
is always prepared. According to the respondents, the healthy meal is hot food, with a special 
role played by first course. Majority of respondents are sure that it is the soup that makes food 
a dinner in the usual sense. The soup is described as a wholesome and proper food, essential 
for health and good for the stomach. 

According to the respondents, a proper meal consists of several dishes, i.e. it is quite 
complex in structure. “My idea of healthy meal is soup, the second course, and some kind of 
drink” (woman, 33). At the same time, some of the interviewees are inclined to a more 
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simplified dinner format and believe that one dish is enough. In their opinion, a classic three or 
four course meal is too heavy to digest and it is much healthier to eat smaller portions and 
lighter food. 

The prevailing opinion is that healthy meal should be prepared at home from fresh 
natural products. “It is prepared with love and at home, and not bought...” (woman, 53). Cooking 
food at home is considered by the respondents as a guarantee of a full normal diet. 

“A proper dinner is healthy dinner, it’s dinner at home” (man, 50). Proper homemade 
food is contrasted with unhealthy food – processed food, sandwiches and fast food, which are 
negatively treated. “I think it's right that we cook ourselves and don't buy any ready-to-cook 
products. We only have just prepared food” (woman, 42). “Consumption of ready-to-cook 
products can be justified by emergencies as an alternative way out when there is nothing to do. 
Not the best option, but quite acceptable” (woman, 32). But basically, the respondents believe 
that ready-to-cook products are inappropriate in home meals. Home is mentioned as the most 
appropriate place to dine. “If I have a chance to dine at home, I’d better dine at home, even if it 
will be later” (man, 38). Overall, family meals are highly appreciated. At the same time, on 
weekdays, a joint meal is not always possible, and only dinner is becoming the dominant 
practice. The social context of food is gradually changing: eating patterns become more 
simplified and flexible, and situational factors and personal preferences play an increasing role. 
There is an opinion that the phenomenon of a joint family meal is becoming a thing of the past, 
especially in big cities. Family dinners take place on special occasions. 

In general, healthy meal is determined through the composition of the dishes (soup and 
main course), food categories (meat, vegetables, fruit), food quality (fresh, freshly prepared), 
cooking methods (home cooking, no frying), time and regularity (stable, daily), social 
atmosphere (at home, together, in a relaxing environment) and health benefits (nutritional 
composition, balance of ingredients). In contrast, eating unhealthy food is associated with 
irregular eating, unstructured meals, junk food (sweets, fat food, junk food, snacks), and 
improper cooking methods (frying). The statements of the respondents regarding healthy and 
unhealthy food are presented in Table 1. 

However, not all respondents associate a proper meal with a healthy diet. Some of them 
take a purely utilitarian approach: 

“It seems to me that we need to eat and that's it. Satisfy your hunger and that's it. To eat 
and be full” (woman, 49). In addition, “correctness” can be associated with pleasure: “It is the 
pleasure received from food” (man, 40); “The main thing is that it’s delicious” (man, 35). For 
such respondents, taste is more important than usefulness: “I like it more so that I have fun. 
Maybe it’s not very healthy, but I’ll have fun, for me this is nice” (man, 48). In addition, some of 
the respondents answered that they had never thought about healthy meal and simply satisfied 
the needs of the body: “The body feels what it needs. Quite clear self-regulation” (man, 47). Such 
respondents are not ready to change their eating habits. 

Proper nutrition is important, but there is a gap between the respondents' perceptions 
and their actual diet. They often dine in a hurry, in inappropriate conditions, buy unhealthy 
food and convenience food, skip lunch, indulge their desires, etc. The following factors have 
been identified that prevent proper nutrition: 

• lack of financial capacity: 
“I think that healthy food is expensive” (woman, 48); 
• unsatisfactory quality and range of products: “I'm not sure I know where to buy good 

products” (man, 47). 
The results of in-depth interviews show that the concept of “healthy eating” is defined in 

several dimensions (cultural, social, emotional, etc.), with the key aspects of health benefits, 
which are described by respondents in terms such as strict diet, composition and the combination 
of products, the balance and variety of the diet, the quality of the products and the methods of 
cooking. However, some respondents do not associate a proper, full meal with a healthy diet. 
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Table 1. Summary table – “healthy” and “unhealthy” dinner (respondents’ assessments) 

Time Dine on a regular basis and do not hurry Skip dinner and eat in a hurry 

Composition 
2-3 dishes or a complete main course; 

consumption of drinks for a while before 
/ after dinner 

Unstructured food (snacks / one simple meal of the 
dish); drinking beverages at dinner, desserts 

Content 
Traditional simple food, hot 

and freshly prepared; balanced diet 
Fatty, heavy, salty, sweet, ready-to-cook products; 

harmful combinations; large volumes 

Dishes 
Soups, meat, fish, useful basic products, 

vegetable salads 
Lack of soup, salad with mayonnaise, sandwiches 

Products 
Fruits and vegetables, meat / fish, 

buckwheat, fermented milk products, 
cereals, cheese, nuts, herbs 

Frozen food, sandwiches, pasta, potatoes, pastries, 
sweets, spices, sauces 

Preparation 
Homemade, freshly prepared; cooked on 
steam, baked, stewed, boiled, cooked on 

the grill 
Convenience food and fast food; stale; fried food 

Place and 
social 
context 

Home, calm atmosphere, pleasant 
communication, cleanliness 

Fastfood establishments, unsuitable workplace, dirt 
(dirty dishes, dirty tables); factors distracting from the 

food 

Conclusions 

As the results of our survey show, the majority of Odesa residents are focused on the 
consumption of hot food, and hot meals remain the accepted norm of everyday food. Dinner 
traditionally consists of several courses. Typically, there are two main dishes (soup and meat / 
fish with a side dish). 

The results correlate with the findings of European sociologists that dinner in its 
traditional sense remains an important daily ritual in the life of most people [2]. It is noteworthy 
that existing dining practices are not limited to components of the right menu, but include the 
social, cultural and emotional aspects of dining as a social event. 

Home-cooked dinner is one of the main characteristics of proper food: about two-thirds 
of the respondents reported having dinner at home the day before, i.e. there is a steady 
orientation towards dinner at home, even on weekdays. This is explained by the fact that food 
in a cafe or restaurant has never had wide popularity among Ukrainians [10]. Most of the 
respondents who eat at home prefer cooked food. Thus, in today's environment, homemade 
dining retains its value, although many have to dine alone due to the work schedule. 

Research results show that modern food practices in the city depend on its own rhythm 
of life, longer distances and higher standards. This is especially true for diet (late dinner), 
format (simplification) and social context (dine alone, in the workplace, accompanied by 
reading or watching TV). Today, a proper dinner in its traditional sense is rather a weekend or 
holiday event [3]. It is assumed that changes in the social context affect the development of the 
concept of “healthy dinner”, which is important for further sociological research. 

According to the results, healthy eating can be defined as a regular mid-day meal with 
several hot meals made with unprocessed foods at home. It is associated with a common meal 
and has a certain social and cultural significance. 

This confirms the results of other studies [3]. The event, designated as dinner, remains 
the main and most complete meal of the day, and has a more complex format than other meals. 

In general, the study of dining practices provides researchers with more opportunities 
to analyze healthy eating in the context of social life. Our contribution to health research relates 
to the study of the aspect of healthy eating in the social one. 

The limitations of our research results are due to the use of the methodology. We studied 
everyday food practices in the city with its inherent social organization, which limits the scope 
for generalizing conclusions. Thus, in the future, it is necessary to compare the results obtained 
with research data related to other social and cultural contexts. 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2.  

71 

Literature  
1. Caplan P. Food, health and identity. London: Routledge; 1997. 
2. Kjærnes U, Ekstrom P, Gronow J, Holm L, Mäkelä J. Eating patterns: a day in the lives of Nordic peoples. 

Lysaker: National Institute for Consumer Research, 2001. 
3. Charles N, Kerr M. Women, food, and families. Manchester: Manchester Unive rsity Press; 1988. 
4. Marshall DW, Anderson AS. Proper meals in transition: young married couples on the nature of eating 

together. Appetite. 2002. № 39 (3), рр. 193-206. 
5. Keane A, Willetts A. Concepts of healthy eating: an anthropological investigation in South East London. 

London: Goldsmiths College, University of London; 1996. 
6. Calnan M. Food and health: a comparison of beliefs and practices in middle-class and working-class 

households. In: Cunningham-Burley S and McKeganey NP, editors. Readings in Medical Sociology. London: 
Tavistock / Routledge; 1990. рр. 9–35. 

7. Povey R, Conner M, Sparks P, James R, Shepherd R. Interpretations of healthy and unhealthy eating, and 
implications for dietary change. Health Educ. Res. 1998. № 13 (2), рр. 171–83. 

8. Santich B. Good for you: beliefs about food and their relation to eating habits. Australian Journal of Nutrition 
and Dietetics. 1994. № 51, рр. 68–73. 

9. Debevec L, Tivadar B. Making connections through foodways: contemporary issues in anthropological and 
sociological studies of food. Anthropological notebooks. 2006, № 12 (1), рр. 5-16. 

10. Gronow J, Zhuravlev S. The book of tasty and healthy food: the establishment of Soviet haute cuisine. In: 
Strong J, editor. Educated tastes: food, drink, and connoisseur culture. Lincoln: University of Nebraska Press. 
2011, рр. 24–57. 

References 
1. Caplan P. (1997). Food, health and identity. London: Routledge. 
2. Kjærnes U, Ekstrom P, Gronow J, Holm L, Mäkelä J. (2001). Eating patterns: a day in the lives of Nordic 

peoples. Lysaker: National Institute for Consumer Research. 
3. Charles N, Kerr M. (1988). Women, food, and families. Manchester: Manchester Unive rsity Press. 
4. Marshall DW, Anderson AS. (2002). Proper meals in transition: young married couples on the nature of 

eating together. Appetite. № 39 (3), рр. 193-206. 
5. Keane A, Willetts A. (1996). Concepts of healthy eating: an anthropological investigation in South East 

London. London: Goldsmiths College, University of London. 
6. Calnan M. (1990). Food and health: a comparison of beliefs and practices in middle-class and working-class 

households. In: Cunningham-Burley S and McKeganey NP, editors. Readings in Medical Sociology. London: 
Tavistock / Routledge. рр. 9–35. 

7. Povey R, Conner M, Sparks P, James R, Shepherd R. (1998). Interpretations of healthy and unhealthy eating, 
and implications for dietary change. Health Educ. Res. № 13 (2), рр. 171–83. 

8. Santich B. (1994). Good for you: beliefs about food and their relation to eating habits. Australian Journal of 
Nutrition and Dietetics. № 51, рр. 68–73. 

9. Debevec L, Tivadar B. (2006). Making connections through foodways: contemporary issues in 
anthropological and sociological studies of food. Anthropological notebooks. № 12 (1), рр. 5-16. 

10. Gronow J, Zhuravlev S. (2011). The book of tasty and healthy food: the establishment of Soviet haute cuisine. 
In: Strong J, editor. Educated tastes: food, drink, and connoisseur culture. Lincoln: University of Nebraska 
Press, рр. 24–57. 

 
Стаття надійшла до редакції 15.04.2021 р.   



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 2.  

72 

УДК 658:338 
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-9 

Люба Ярославівна ТУРЧИН 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі, 
Західноукраї нськии  національнии  університет 

ORCID ID: 0000-0001-6238-1812 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МАРКЕТИНГОВОЇ 
СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Турчин Л. Я. Методичне забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів маркетингової  
сфери діяльності підприємства. Український журнал прикладної економіки. 2021. Том 6. 
№ 2. С. 72 – 78. 

Анотація  
Реінжиніринг бізнес-процесів визнається найбільш радикальним управлінським підходом, і в той же час він 
може використовуватись як в умовах кризи, так і в умовах успішної діяльності, щоб надати конкурентні 
переваги. Реінжиніринг є фундаментальним переосмисленням і радикальною перебудовою бізнесу, із метою 
поліпшення таких важливих показників, як вартість, якість, рівень сервісу, швидкість функціонування, 
фінанси, маркетинг, побудова інформаційних систем. Розглянуті в роботі елементи методології 
управління змінами маркетингової діяльності підприємства дозволяють сформувати узагальнений 
методичний підхід до обґрунтування вибору найдоцільнішої метафори бачення підприємство при реалізації 
різних методів впровадження організаційних та стратегічних змін. Розроблені концептуальні засади 
впровадження змін у маркетингову діяльність відповідно до ключових положень змістовного, 
контекстуального, системного, процесного, ситуаційного та поведінкового підходів  можуть бути 
ефективно застосовані при реалізації вищезгаданих методів управління змінами в рамках розглянутих 
метафор. Розглянуті принципи реінжинірингу бізнес-процесів маркетингової діяльності та етапів його 
здійснення виступають основою для покращення результативності діяльності підприємства в цілому та 
ефективному впровадженню організаційних та стратегічних змін. 

Ключові слова: реінжиніринг, бізнес-процеси, маркетинг, управління, конкуренція. 
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Abstract 
Constantly increasing competition initiates the need of market participants to catch up with others and become the 
first before it is too late, and this requires mechanisms that can simplify very complex things. The most successful are 
the changes that occur at critical moments, ie the greater the real risk of crisis or bankruptcy, the greater the 
probability of success, because in the latter case stimulates initiative and active implementation of changes in the 
company, creating completely new and more efficient business processes. By reengineering business processes, 
businesses can win in today's world not only with competitors, but also with the crisis that is increasingly occurring 
in today's world. Business process reengineering is recognized as the most radical management approach, and at the 
same time it can be used both in times of crisis and in terms of success to provide a competitive advantage. 
Reengineering is a fundamental rethinking and radical restructuring of the business, to improve such important 
indicators as cost, quality, level of service, speed of operation, finance, marketing, building information systems. The 
elements of the methodology of change management of the enterprise considered in the work allow to form a 
generalized methodological approach to justifying the choice of the most appropriate metaphor of the enterprise 
vision in the implementation of various methods of implementing organizational and strategic changes. The 
developed conceptual principles of implementing changes in marketing activities in accordance with the key 

provisions of content, contextual, systemic, process, situational and 
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behavioral approaches can be effectively applied in the implementation of the above methods of change management 
within the metaphors. The considered principles of reengineering of business processes of marketing activity and 
stages of its realization serve as a basis for improvement of efficiency of activity of the enterprise as a whole and 
effective introduction of organizational and strategic changes. 

Keywords: reengineering, business processes, marketing, management, competition. 

JEL classification: M31 

Вступ 

В економічних системах зміни відбуваються постіи но переважно під впливом змін 
споживчих переваг. Але останнім часом поряд із запитами споживачів ще більшої  уваги 
менеджмент надає всім іншим стеи кхолдерами: регуляторні органи змінюють вимоги 
до характеру функціонування суб'єктів господарювання як в межах окремих націо-
нальних економік, так і на глобальному рівні в рамках дії  нормативних актів регіона-
льних об'єднань держав або актів міжнародних організаціи , які мають переважно реко-
мендаціи нии  характер, але впливають на функціонування економік окремих держав.  

Циркулярна економіка ще глибше підіи шла до питання розуміння Землі як 
замкненої  економічної  системи, де взаємозв'язок між економікою та навколишнім 
середовищем розглядається як кругові відносини, а не лініи ні зв'язки. В основі 
економіки замкненого циклу знаходяться три принципи (3R – Reduce, Reuse, Recycle) – 
скорочення, повторне використання і переробка, що передбачає модель використання 
матеріалів з можливістю маи бутньої  переробки або без виділення в біосферу шкідливих 
ефектів. Бізнес-моделі циркулярної  економіки об'єднують повторне використання 
ресурсів за рахунок ремонту, реконструкції , модернізації , переоснащення вже діючих 
підприємств та переробку матеріалів, що передбачає створення суб'єктів 
господарювання, які здатні повністю переробляти відходи лініи них підприємств – 
підприємств, які не використовують цикл повної  переробки.  

Всі ці тенденції  глобального економічного розвитку обумовлюють необхідність 
трансформації  суб'єктів господарювання відкритих систем, до яких зараз відносяться 
маи же всі національні економіки.   

На фоні зростання популярності до управління організаціи ними та стратегічними 
змінами серед закордонних та вітчизняних дослідників, питання формування загальної  
методології  управління змінами знаходиться в стадії  активної  розробки, але окремі фун-
кціональні сфери діяльності підприємства, до яких відноситься і маркетингова, залиша-
ються обмежено проаналізованими, що вимагає уточнення та подальшого розвитку.   

Розглянемо наи більш відомі теорії  управління змінами, до яких відноситься 
управління організаціи ними та стратегічними змінами.  

Основоположником методології  управління змінами вважають К. Левіна [1], якии  
запропонував класичну модель «розмороження – зміна – замороження», заклавши тим 
самим розуміння в менеджменту змін як інструментарію переведення підприємства з одно-
го стабільного стану в іншии  при обов’язковому закріплені нових норм ведення бізнесу.  

Іншим відомим дослідженням у сфері розуміння природи змін є праця Л. Греи -
нера [2], де розглянуто життєвии  цикл організації , в якому протягом часу розглядається 
зникнення різних криз і джерел зростання після ї х подолання: криза лідерства, автоно-
мії , контролю, бюрократизму. І відповідно джерела зростання: за рахунок створення, 
директивного управління, делегування повноважень, координації , угод. Саме ця наукова 
праця започаткувала концептуальну дихотомію «революція – еволюція» як ключові ти-
пи організаціи них змін, кожна з яких вимагає принципового бачення управління ними.  

Подібну теорію життєвого циклу запропонував і І. Адізес [3], якии  розглядав 
кризи як точки біфуркації , з яких підприємство або продовжити шлях свого розвитку 
або прии ти до занепаду, що також підтверджує необхідність постіи ного впровадження 
організаціи них змін для недопущення регресу в діяльності організації . 
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Зміну структури організації  у свої и  роботі пропонують такі відомі дослідники як 
Т. Пітерс та Р. Уотермен [4] як трансформацію структури, системи, персоналу, стилю, 
компетенціи  організації , загальних цінностеи  і стратегії  (7S). Загальноорганізаціи ні 
цінності знаходяться на перетині всіх інших складових і забезпечують ї х взаємозв’язок.  

Відомии  «калеи доскоп змін», розроблении  В. Хоуп-Хеллі та Дж. Балоган [5] 
включає декілька кілець. Внутрішнє передбачає вибір варіантів проектування: зміна 
шляху, стартової  точки, стилю, точок втручання і ролеи . 2-е кільце передбачає вибір 
часу, масштабу, збереження, різноманіття, топ-характеристик, потужності, готовності та 
повноважень, де за кожною складовою розглядаються різні варіанти здіи снення змін. 
Зовнішнє кільце включає організаціи нии  контекст та стратегічні зміни.  

Факторнии  підхід представлении  в моделі В. Бурке та Дж. Літвін [6], де 
розглядається взаємовплив зовнішнього середовища, індивідуальної  та організаціи ної  
ефективності, місії  та стратегії , лідерства та організаціи ної  культури. Трансакціи ними 
факторами автори вважають структуру, системи, політики та процедури, робочии  
клімат, мотивації  та індивідуальні потреби. Трансформаціи ними факторами 
розглядають місію та стратегії , лідерство і організаціи но культуру. Центральним 
фактором поєднання всіх елементів вважається лідерство.  

Відома концепція «біологічної  корпорації » розроблена Ф. Гуіяром та Дж. Келлі [7]. 
Автори запропонували генетичну архітектуру за 4 напрямками: рефреи мінг поточних 
цілии  (розробка перспективи, системи показників і досягнення руху), реструктуризація 
як забезпечення ефективності крізь конкурентоспроможність (розробка економічної  
моделі, впорядкування фізичного капіталу і перепроектування архітектури робіт), 
ревіталізації  як встановлення взаємозв’язку з оточенням (концентрація на потребах 
ринку, нових видах бізнесу та інформаціи них технологіях), відновлення як трансфор-
мування людської  сторони процесу і нематеріальної  складової  організації  (розробка сис-
теми винагороди, індивідуального навчання та розвитку організації ). Всі розглянуті ком-
поненти є складовими системи органічного розвитку організації , названі «хромосомами».  

Психологічні елементи управління організаціи ними змінами представлені в 
роботі Дж. Д. Дака [8], де розглядаються емоціи ні аспекти змін, які стосується сприи -
няття останніх персоналом. Крива змін включає такі стадії  як: застіи , підготовки до змін, 
перевірка на міцність, перетворення крізь стратегію та ї ї  реалізацію. «Монстром» змін 
автор вважав психологічне сприи няття даного процесу персоналом в ході трансформації  
як сублімацію страхів, невизначеності та несприи няття необхідності перетворення. 
Саме подолання даного монстру є нагальним завданням управління змінами. 

Розглянуті концепції  є лише окремими прикладами формування авторського 
бачення методології  управління змінами в організації .  

Мета статті 

Мета статті: розглянути та проаналізувати методичне забезпечення реінжині-
рингу бізнес-процесів маркетингової  сфери діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Шляхом узагальнення чисельних концепціи  було сформовано основні підходи до 
управління змінами: процеснии , змістовнии , контекстуальнии , поведінковии , систем-
нии , адаптивнии , ситуаціи нии , психодинамічнии , гуманістичнии , компетентніснии  
підходи. На основі проведеного узагальнення представимо положення розглянути в 
теорії  управління змінами в маркетингові діяльності (табл. 1). 

В розрізі управління змінами вартує уваги розгляд так званих організаціи них 
метафор, які відображають сприи няття підприємства (організації ) під різними кутами 
зору. Е. Камерон та М. Грін [9] запропонували такі метафори:  

«машина»: підприємство є детермінованої  системою з чітким розподілом ролеи  
та відповідальності між працівниками, де запроваджено управління по цілями, сумарна 
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ефективність є адитивним результатом, а результати досягаються виключно контролем 
та суворою дисципліною; 

«політична система»: підприємство розглядається як комбінація формальних і 
неформальних груп із свої ми лідерами, а міжособистісні відносини відіграють більшу 
роль ніж комунікації  та професіи ні якості. Управлінню властиві бюрократичні підходи, 
адміністративна школа менеджменту та принципи наукового управління.; 

«організм»: підприємство розглядається як система, здатна до самонавчання та 
самоорганізації , ї ї  елементи злагоджено взаємодіють, а індивідуальні групові та 
організаціи ні цілі співпадають;  

«потік і трансформація»: принципом роботи підприємства вважається впорядку-
вання хаосу, а формальна структура організації  виступає лише частиною ї ї  середовища. 
Зміни здіи снюється переважно неконтрольовано та імпульсивно і розглядаються як 
іманентні властивості підприємства, що викликає напругу і конфлікти.  

Таблиця 1. Ключові положення підходів управління змінами  
в маркетинговій діяльності 

Підхід Сутність 

Системнии  
підхід 

Розробка механізмів взаємодії  підприємства із зовнішнім середовищем для забезпечення 
своєчасної  реакції  на и ого зміни шляхом реалізації  методів, ґрунтуючись на базових 
принципах, дотримуючись законів розвитку відповідно до множини взаємопов’язаних 
функції , де маркетингова діяльність відіграє ключову роль, забезпечуючи безпосередніи  
зв’язок із зовнішнім середовищем насамперед в особі споживачів, посередників, а також 
інших стеи кхолдерів. 

Змістовнии  
підхід 

Аналіз бізнес-процесів маркетингової  діяльності для виявлення тих, які вимагають 
удосконалення або повного реформування, а також ї х належності структурним 
підрозділам підприємства із відповідними ї х власниками. Крім того має бути встановлена 
відповідність між стратегією, ключовими цілями діяльності, базовими компетентностями 
персоналу, системою мотивації  та неявними знаннями організації  та характеристиками 
бізнес-процесів маркетингової  діяльності. 

Контек- 
стуальнии  
підхід 

Аналіз стану здіи снення маркетингової  діяльності на підприємстві за ї ї  складовими 
(процеси або функції ) з виділенням «вузьких місць», які можуть виступати поштовхом до 
здіи снення організаціи них змін. Аналіз потенціалу та ресурсів для здіи снення змін та 
можливих невдач в разі невідповідності цілеи  змін та потенціалу. Моніторинг чинників 
зовнішнього середовища як явних та неявних ризиків, що можуть спровокувати зміну 
вимог середовища до підприємства і примусити и ого до впровадження змін. 

Процеснии  
підхід 

Розробка алгоритму впровадження змін в маркетингову діяльність підприємства за 
відповідними етапами із визначенням критерії в прии няття управлінських рішень на 
кожному з них з урахуванням наявного ресурсного потенціалу, можливостеи  і загроз 
зовнішнього середовища та шляхом залучення агентів змін як ключових керуючих і 
власників даного процесу.  

Ситуаціи нии  
підхід 

Формування множини стратегіи  маркетингової  діяльності в залежності від наявного 
ресурсного потенціалу та можливостеи  и ого розширення в залежності від конфігурації  
умов зовнішнього середовища. Розробка алгоритмів вибору наи кращих сценарії в у 
відповідних умовах, що передбачає формування стіи ких критерії в, взаємопов’язаних із 
системою управління ефективністю підприємства.  

Поведінковии  
та компе-
тентніснии  
підходи 

Аналіз сприи няття персоналом змін у діяльності підприємства в цілому та у маркетингові 
сфері зокрема та розробка системи мотивації , яка враховує досягнення бажаних 
результатів у маркетингові діяльності, ступінь вмотивованості кадрів до розвитку та 
кар’єрного зростання.  

Розглянуті метафори в тіи  або іншіи  мірі відображають «жорсткі» або «м’які» 
елементи предметної  сфери змін діяльності підприємства. Традиціи но організаціи ну 
структуру, системи, стратегію, технології , ієрархії , політики, інформаціи не забезпечення 
та комунікації  відносять до «жорстких» компонентів. Натомість до м'яких елементів 
традиціи но відносять організаціи ну культуру, очікування, цінності, місія та бачення, 
лідерство та стиль, організаціи ні компетенції , робочии  клімат та імідж. Зміна окремих 
елементів без взаємозв'язку з іншими є неефективною та не сприятиме закріпленню 
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змінених норм в маи бутньому. Зміна підпорядкованості окремих підрозділів вимагає 
перепроектування каналів комунікації  між ними, встановлення  нових ієрархічних 
зв'язків між керівництвом та працівниками зміни одного підрозділу та всієї  організації . 
Освоєння підприємством нових ринків (особливо закордонних, що є  актуальним для 
вітчизняних аграрних підприємств) вимагає від співробітників, а особливо відділу 
маркетингу, зміну характеру комунікації  з клієнтами, освоєння іноземних мов та 
ознаи омлення з культурою інших держав.  

В роботі Власенко Т. А. [10] представлено взаємозв'язок розглянутих метафор 
організації  та окремих елементів предметної  сфери впровадження змін на підприємстві. 
Сутність даної  моделі полягає у визначенні центральним елементом стратегію, навколо 
якої  представлена організаціи на культура і компетенція організації , з якими тісно 
пов'язані поняття «технології » та «ефективності». В кожному окремому сегментів, якии  
відображає взаємодію двох метафор організації  розглянуті ключові сфери впроваджен-
ня змін. На перетині метафор «машина» і «потік та перетворення» знаходяться предмет-
ні області: компетентності персоналу, робочии  клімат, системи, товари і послуги; на 
перетині метафор «організм» і «потік і перетворення» знаходяться місія, мета, бачення, 
імідж, інформаціи не забезпечення та комунікації ; на перетині «організму» і «політичної  
системи» представлені такі сфери: очікування як винагорода, процеси і процедури, 
лідерство і стиль; на перетині «політичної  системи» і «машини» розміщені організаціи на 
структура, ієрархія і політики. Визначені взаємозв'язки між розглянутими предметними 
сферами відображають необхідність взаємоузгодженості окремих елементів змін в ході 
ї х впровадження.   

Розглянуті елементи методології  управління змінами маркетингової  діяльності 
підприємства дозволяють сформувати узагальнении  методичнии  підхід до 
обґрунтування вибору наи доцільнішої  метафори бачення підприємство при реалізації  
різних методів впровадження організаціи них та стратегічних змін.  

В ході реорганізації  як зміни правового становища підприємства шляхом передачі 
прав та обов'язків іншим юридичним особам зі зміною власників маи на або організа-
ціи но-правової  форми наи більш доцільним є використання метафори «машина» для 
встановлення чітких нових регламентів функціонування суб'єкта господарювання та 
недопущення опору наи жорсткіші методами, які якщо і приведуть до вивільнення 
кадрів, то не становитимуть проблему для керівництва. Аналогічні методи доцільно 
впроваджувати і при даунсазинзі як зменшенні масштабів діяльності підприємства, а 
також при аутсорсингу. В ході реструктуризації  необхідно застосовувати метафору 
«організму» для якнаи швидшого створення тісних взаємозв'язків між підрозділами та 
співробітниками зміненої  структури підприємства.   

Ревіталізація в наи більшіи  мірі відповідає цілям маркетингової  діяльності – 
переорієнтація на конкретні потреби ринку, освоєння нових ринків та виробництва 
нових типів продукції  наи краще реалізовується в рамках метафори «потік і 
перетворення» для забезпечення наи більшої  генерації  ідеи , відсутності стримування  
ініціативності з боку персоналу.  

Реінжиніринг як одна із наи складніших форм впровадження організаціи них змін 
вимагає поєднання метафор «машина», а також «організм». Перша метафора дозволяє 
забезпечити порядок здіи снення змін,  відмовитися від неефективних бізнес-процесів в 
маркетинговіи  діяльності, встановити відповідальних за протікання даного процесу та 
узгодити маи бутні бажані результати із системою управління ефективністю, яка 
функціонує на підприємстві. Друга метафора дозволяє забезпечити тіснии  
взаємозв'язок із ринковим середовищем з врахуванням ситуаціи них чинників для 
максимальної  відповідності реінжинірингу вимогам і потребам стеи кхолдерів.  

Тотальне управління якістю (TQM) вимагає чіткої  детермінації  процесів впровад-
ження, що також наи більшим чином відповідає метафорі «машина».  



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2.  

77 

Рефреи мінг як перегляд уявлення про підприємство, переформатування корпо-
ративної  культури, створення нової  місії  та перегляд и ого призначення  наи кращим 
чином може бути реалізовании  як «рух і перетворення».   

Політична система як метафора є наи менш ефективною для впровадження змін в 
маркетингову діяльність підприємства.   

Таким чином, розроблені концептуальні засади впровадження змін у маркетин-
гову діяльність відповідно до ключових положень змістовного, контекстуального, сис-
темного, процесного, ситуаціи ного та поведінкового підходів можуть бути ефективно 
застосовані при реалізації  вищезгаданих методів управління змінами в рамках 
розглянутих метафор. 

Окремої  уваги при управлінні організаціи ними змінами в маркетинговіи  
діяльності варто надати саме реінжинірингу бізнес-процесів, так як цеи  метод реалізації  
змін ґрунтується на методології  процесного підходу, яка була детально розглянута в 
попередньому розділі  та представляє собою один із наи більш розповсюджених методів 
трансформації  підприємства.  

Існує декілька бачення реінжинірингу: істотне поліпшення, радикальне перепро-
ектування та фундаментальне переосмислення. Реінжиніринг бізнес-процесів марке-
тингової  сфери діяльності підприємства представляє собою корінну перебудову логічно 
взаємозалежних і взаємопов’язаних діи , які здіи снюються для створення доданої  вар-
тості, задоволення вимог клієнтів і забезпечення ефективності функціонування підпри-
ємства як системи через реалізацію загальних і специфічних маркетингових функціи . До 
загальних маркетингових функції  реінжинірингу бізнес-процесів варто віднести: 
збутову, аналітичну, виробничу, комунікаціи ну та функцію контролю. Специфічні 
функції  об’єднують: мотиваціи ну, організаціи ну, інноваціи ну та культурно-творчу. 
Загальна направленість реінжинірингу бізнес-процесів маркетингової  діяльності для 
аграрних підприємств є ї х переорієнтація із сировиною направленості на споживчу. 

Серед бізнес-процесів маркетингової  діяльності, на які має бути направлении  
реінжиніринг в разі необхідності вдосконалення діяльності всього підприємства, варто 
виокремити: основні бізнес-процеси як: аналіз ринку, функціонування логістичної  
системи, інноваціи на діяльність, виробництво продукції , реалізація продукції , 
управління товарно-матеріальними потоками, комунікації , НДДКР, розробка продуктів 
або послуг, обслуговування та розрахунки зі споживачами. 

Безпосередньо процес оптимізації  зазначених бізнес-процесів передбачає 
впровадження груп процесів маркетинг-орієнтованого управління, які включають 
аналітичні, управлінські та економічні бізнес-процеси, та реалізуються з використанням 
моделеи  «AS-IS» та «TO-BE» (Computer-Aided Software Engineering, AllFusion Process 
Modeler), а також такого інструментарію: Enterprise Resource Planning (ERM-система), 
Warehouse Management for Open Systems (WMS-система), Transport Management Software 
(TMS-система), Customer Relationship Management (CRM-система). 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

В результаті аналізу передумов формування та впровадження маркетингової  
стратегії  підприємства у нестабільних ринкових умовах було доведено доцільності 
здіи снення реінжинірингу бізнес-процесів маркетингової  сфери діяльності підпри-
ємства. Основними групами процесів, які мають бути вдосконаленні шляхом реінжи-
нірингу, було віднесено: основні бізнес-процеси (аналіз ринку, функціонування логіс-
тичної  системи, інноваціи на діяльність, тощо); обслуговуючі бізнес-процеси (формуван-
ня та розвиток інфраструктури підприємства, забезпечення необхідними ресурсами 
маркетингової  діяльності); бізнес-процеси управління (планування, здіи снення, реєст-
рація фактичної  інформації , прии няття управлінських рішень тощо); бізнес-процеси 
розвитку (визначення конкурентних переваг підприємства в довгостроковіи  перспек-
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тиві). Вплив було визначено як впровадження груп процесів маркетинг-орієнтованого 
управління із відповідним інструментарієм: моделеи  «AS-IS» та «TO-BE» (Computer-Aided 
Software Engineering, AllFusion Process Modeler) та множини систем (ERM-система, WMS-
система, TMS-система та CRM-система). 
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ЗАСОБАМИ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ  
(Досвід і перспективи розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури в 

умовах територіальних громад) 

Андрушків Б. М., Язлюк Б. О., Безкороваи нии  З. Г., Радинськии  С. В. Інструментаріи  
підвищення ефективності реформ та використання природних ресурсів в умовах 
адміністративно-територіальної  реформи засобами Держгеокадастру. Український 
журнал прикладної економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 79 – 91. 

Анотація 
Вступ. У статті розкрито інструментарій та роль Держгеокадастру у системі управління ресурсами в 
т.ч. земельними, як основи економічного розвитку економіки та наповнення бюджету територіальних 
громад. Процеси розвиваються за результатами законодавчих змін. Вивчено можливі шляхи забезпечення 
раціонального використання ресурсів та охорони земель громади. Запропоновано удосконалення 
управління у цій сфері на основі наповнення функціональних обов’язків структурних підрозділів 
Держгеокадастру, посилення відповідальності за їх ефективність. 
Мета дослідження полягає у висвітленні розмаїтих поглядів на формування інфраструктури в умовах 
об’єднаних територіальних громад і визначення інструментарію та ролі Держгеокадастру у вирішенні цих 
проблем. 
Результати. На основі аналітичних даних, з метою практичного використання об’єднаними 
територіальними громадами потенційних можливостей Держгеокадастру, на прикладі формування, 
туристично-рекреаційної інфраструктури, у контексті соціально-економічного розвитку України 
запропоновано алгоритм її розвитку. Виявлено окремі причини гальмівних процесів та їх взаємозв'язки з 
інтеграційними процесами. 
Висновки. Проблеми розглядається з державних позицій в регіональних розрізах та умовах 
адміністративно-територіальної реформи. Запропоновано використання науково обґрунтованих підходів 
до забезпечення успішного, за рахунок згаданих чинників, стабільності у державі та ефективності 
соціально-економічного розвитку України, територіальних громад, відповідно Європейських стандартів. 
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Abstract 
Introduction. The article reveals the tools and role of the State Geocadastre in the resource management system, 
including land, as the basis of economic development of the economy and filling the budget of territorial communities. 
Processes develop as a result of legislative changes. Possible ways to ensure the rational use of resources and 
protection of community lands have been studied. It is proposed to improve the management in this area on the basis 
of fulfilling the functional responsibilities of the structural units of the State Geocadastre, strengthening the 
responsibility for their effectiveness. 
The purpose of the study is to highlight the different views on the formation of infrastructure in the conditions of united 
territorial communities and to determine the tools and the role of the State Geocadastre in solving these problems. 
Results. Based on analytical data, for the purpose of practical use by united territorial communities of potential 
opportunities of the State Geocadastre, on the example of formation, tourist and recreational infrastructure, in the 
context of social and economic development of Ukraine the algorithm of its development is offered. Some causes of 
inhibitory processes and their relationship with integration processes are identified. 
Conclusions. Problems are considered from state positions in regional sections and conditions of administrative-
territorial reform. The use of scientifically substantiated approaches to ensuring successful, due to the mentioned 
factors, stability in the state and efficiency of social and economic development of Ukraine, territorial communities, 
according to European standards is offered. 

Keywords: State Geocadastre, land resources, administrative-territorial reform, territorial community, tourist-
recreational activity, infrastructure, management, function, economy, socio-economic development. 

JEL classification: O13; Q34 

Вступ 

Актуальність проблематики обумовлена адміністративно-територіальною 
реформою, створенням об’єднань територіальних громад, що потребують не лише 
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різнобічної  підтримки державних інституціи , а і обґрунтованих рекомендаціи  та 
консультаціи  особливо у сфері ефективного використання ресурсів. Необхідно сказати, 
що в ціи  справі у не повніи  мірі використовуються широкі можливості структурних 
підрозділів Держгеокадастру. 

Як відомо з Вікіпедії , када стр (фр. Cadastre; англ. cadastre; нім. Kataster, Grundbuch 
n, Flurbuch n) — упорядкована геоінформаціи на система про правове, природне, 
господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в 
системі відповідного рівня управління. 

Кадастри є різновидом інформаціи них систем, які повинні використовуватися в 
процесі здіи снення державного управління. Кадастровому обліку може підлягати 
інформація про стан різних об'єктів, а не лише землі, як нині прии нято регіональними 
органами влади.  

Наприклад, державнии  земельнии  кадастр – єдина державна система, яка 
встановлює процедуру визнання факту виникнення чи припинення права власності на 
земельні ділянки і права користування ними та містить сукупність відомостеи  і 
документів про місце розташування та правовии  режим цих ділянок, ї х оцінку, ін. 

Земельні ресурси – основа розвитку економіки та наповнення бюджету 
територіальної  громади. Тому, дуже важливим є забезпечення раціонального 
використання ресурсів та охорони земель громади. Для цього необхідно знати, якими 
саме земельними ресурсами володіє територіальна громада, і як з максимальною 
користю вона може ї х використати. 

Станом на початок 2020 року обрані місцевим населенням органи місцевого 
самоврядування розпоряджались (контролювали) лише близько десятої  частини 
неприватизованих земель. Разом з тим, управлінські рішення, ухвалювались органами 
Держгеокадастру та обласними державними адміністраціями. Обмеження «земельної » 
юрисдикції  органів місцевого самоврядування лише межами населених пунктів 
ускладнювало розвиток громад, зменшувало матеріальну основу місцевого 
самоврядування. До того ж, це не узгоджувалось з одним із основних принципів 
демократичного суспільства, якии  визначении  у світі – принципом повсюдності 
місцевого самоврядування.  

В умовах завершення процесу земельної  реформи в державі формування нових 
землеволодінь і землекористувань, забезпечення раціонального використання земель, 
ї х охорони від необґрунтованих вилучень та дії  природних і антропогенних чинників, 
стають головною ланкою в системі управління в т.ч. земельними ресурсами. 

Земельна реформа в Украї ні сприяла становленню ринкових механізмів, 
ефективному використанню розмаї тих природніх ресурсів, покращенню регулювання 
земельних відносин ін. На даному етапі зусилля вчених зосереджені на розробці 
наукового, правового та економічного регулювання цієї  проблематики в т.ч. земельних 
відносин, адаптованого до ринкової  економіки. Ними напрацьовано основи формування 
та функціонування земельних відносин та оцінено ї х роль у формуванні економічного 
потенціалу Украї ни. Тим часом низка питань, які обумовлені ефективним 
використанням можливостеи  функціональних структур Держгеокадастру залишилися 
за полем зору теоретиків і практиків, а тому є своєчасними і досить актуальними та 
обумовлюють мету та задачі статті і сприятимуть пошуку інструментарію ї х вирішення. 

Мета та задачі дослідження 

Мета дослідження полягає у висвітленні поглядів науковців і практиків на 
використання управлінського інструментарію до формування інфраструктури в умовах 
об’єднаних територіальних громад та визначення ролі і засобів Держгеокадастру у 
вирішенні цих проблем. 
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Виклад основного матеріалу дослідження 

Аналіз змін, що відбувається у законодавстві щодо вдосконалення системи 
управління та дерегуляції у сфері використання ресурсів та земельних відносин. Закон 
України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів 
щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 
28.04.2021 №1423-ІХ, переважна більшість положень якого набула чинності 27.05.2021, 
став чи не найважливішою складовою реальної децентралізації, що розширює 
повноваження громад у галузі управління ресурсами, активізує адміністративно-
територіальну реформу, підвищує її ефективність. 

Цим Законом запроваджується: 
- спрощення доступу до земельних ресурсів для населення та бізнесу; 
- скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із 

землеустрою; 
- запровадження незалежного контролю документації із землеустрою через 

громадську експертизу/рецензування; 
- надання відомостей документації із землеустрою статусу публічних, відкритих 

та загальнодоступних даних; 
- інтеграція та уніфікація землевпорядної, топографо-геодезичної та 

картографічної діяльності; 
- запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із 

землеустрою як альтернативної державному контролю; 
- зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання 

процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою; 
- зменшення ризиків хабарництва та корупції. 
Децентралізація повноважень наділила органи самоврядування громад 

новими можливостями та надала права: 
- передачі земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель 

під об’єктами державної власності) у комунальну власність; 
- зміни цільового призначення земельних ділянок; 
- встановлення меж між територіями громад за домовленістю громад; 
- затвердження детальних планів територій в межах та за межами населених 

пунктів; 
- здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. 
Землі за межами населених пунктів передаються громадам. Така земля стає 

комунальною з дати реєстрації  територіальними громадами права власності в Реєстрі 
речових прав. Ділянки, які несформовані переходять у власність об’єднаних громад 
автоматично. 

У власність територіальних громад не переходять землі: на праві постіи ного 
користування державних підприємств, землі оборони, природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення в межах об’єктів і територіи  природно-заповідного 
фонду загальнодержавного значення, лісогосподарського призначення, зони 
відчуження, відселення, що зазнали радіоактивного забруднення через Чорнобильську 
катастрофу, під будівлями, спорудами, іншими об’єктами нерухомого маи на державної  
власності, під об’єктами інженерної  інфраструктури загальнодержавних та 
міжгосподарських меліоративних систем державної  власності. 

Перехід земельних ділянок із державної  власності у комунальну власність не є 
підставою для припинення права оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного 
сервітуту. Внесення змін до договору щодо зазначення нового розпорядника землі не 
вимагається і здіи снюється лише за згодою сторін договору. 

Обмежувальна норма під час прии няття радами рішень у випадках безоплатної  
передачі земель комунальної  власності у приватну, а саме: рішення ради щодо 
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безоплатної  передачі земельної  ділянки комунальної  власності у приватну власність 
(крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян та випадків передачі 
земельної  ділянки власнику розташованої  на ніи  житлового будинку, іншої  будівлі, 
споруди) прии мається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального 
складу ради. 

Створення дерегуляції у сфері землеустрою спрощує контроль і стосується 
зокрема: 

- перевірки документації – за принципом «одного дотику»; 
- скасування державної експертизи документації із землеустрою; 
- закріплення меж між ділянками відповідно до природних та штучних 

споруд і рубежів. 
1. Державна експертиза землевпорядної документації (виключаються відповідні 

норми у всіх законодавчих актах), а сам Закон України «Про державну експертизу 
землевпорядної документації» визнається таким, що втратив чинність. 

2. Скасування погодження більшості видів документації із землеустрою 
територіальними органами Держгеокадастру та іншими органами, зазначеними у ст. 
186 та 186-1 ЗКУ. 

Так, ст. 186 ЗКУ викладено у новій редакції, а ст. 186-1 ЗКУ (погодження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки) взагалі виключено. Але в певних 
випадках (ПЗФ, об’єкти культурної спадщини тощо) погодження відповідних органів все 
ж залишаються. 

3. Скасовується такий дозвільний документ як спеціальний дозвіл на зняття та 
перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки. 

Так, власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати 
зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі 
розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою. 

4. Удосконалено склад документації із землеустрою. 
Змінами до законодавства запроваджується практика професіи них гарантіи  

пов’язана з: 
- повною відкритістю та доступністю документації із землеустрою; 
- обов’язкове страхування відповідальності виконавців робіт перед 

замовниками за наслідками необережності та професійних помилок; 
- збільшенням ролі саморегульованих організацій в професійній атестації 

інженерів-землевпорядників; 
- попередження конфлікту інтересів для виконавців робіт із землеустрою. 
Виходячи з цих обставин нам представляється можливим розробити алгоритм 

дослідження та активізації розв’язання проблем у сфері ресурсокористування 
Держгеокадастровим інструментарієм у сфері туристично-рекреаційної 
діяльності, розвитку інфраструктури в умовах об’єднаної територіальної громади . 

Як відомо, в умовах земельної , адміністративно-територіальної  та інших реформ 
зростає актуальність проблем, які може вирішувати ця система. 

Для надання науковості цим процесам, нами пропонується наступнии  алгоритм. 
Перше, виходячи з наукових положень потребують уточнення понять про туризм: 

історичнии  базис, сутність та основні форми. Необхідно здіи снити класифікацію 
туризму відповідно до регіональних можливостеи  та и ого місце, як в господарськіи  
системі, так і в ситемі суспільних наук. 

В умовах територіальної  громади (і не тільки) глибоко вивчити характеристику 
природних туристично-рекреаціи них ресурсів: бальнеологічні, фітолікувальні, 
ландшафтні ресурси, кліматичні, пляжні ресурси, печери та ін. Виявити сприятливі 
моменти і можливості організації  рекреаціи ної  діяльності лікувально-оздоровчих 
закладів того чи іншого регіону Украї ни. 
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Як показує досвід, вивчивши особливості організації  туристично-рекреаціи ної  
індустрії , за участі структур Держгеокадастру, доцільно виявити вплив туризму та 
туристично-рекреаціи ної  інфраструктури до речі не лише на природне, екологічне 
довкілля, а і на можливості зміцнення місцевого бюджету за рахунок цієї  компоненти ін. 

На дании  час, не дивлячись на складну економічну та соціально-політичну 
ситуацію в Украї ні, сформувалися свої  закономірності та принципи формування 
туристично-рекреаціи ної  сфери, за для реалізації  яких необхідно врахувати передумови 
формування та принципи правового регулювання розвитку рекреаціи них зон, ознаки та 
можливі пріоритети за рекомендацією відповідальних структур Держгеокадастру. При 
реалізації  будь якого проекту у ціи  сфері доцільно врахувати особливості формування 
функціональної  структури логістики та логістичних систем у сфері туризму: 
транспортне обслуговування, готельна індустрія, система громадського харчування, 
страхування, інформаціи ні послуги, система розваг, банківські та фінансові послуги. 

Ну і на сам кінець успішність и ого у значніи  мірі обумовлена окупністю для 
ініціатора и ого розробки та реалізації . У цьому зв’язку доцільно розрахувати економічну 
ефективність ринкової  компоненти розвитку туристично-рекреаціи ної  діяльності 
господарських та спеціальних складових інфраструктури тієї  чи іншої  територіальної  
громади відповідно до наявних можливостеи . 

Методика вивчення туристичного попиту та пропозиції  в умовах сталого, чи як 
тепер кажуть гермінативного розвитку туристично-рекреаціи ного бізнесу, за наявної  
інфраструктури ринку загально відома. 

Власне ці та інші моменти обумовлюють формування напрямів та пріоритетів 
регулювання ринку туристично-рекреаціи них послуг, як з врахуванням регіональних 
вимог, так і Європеи ських стандартів. 

Таким чином, як бачимо, на дании  час, розкривається широкии  спектр для 
організації  теоретико-прикладних досліджень у ціи  сфері суспільного життя. 

Загалом реалізація механізмів державного регулювання земельних відносин в 
Україні повинні здійснюватися на основі ефективної взаємодії фінансової, правової та 
організаційної систем з врегулювання земельних відносин у якій Держгеокадастр 
повинен стати сервісним відомством, головна функція якого — наповнення і ведення 
якісної бази даних Державного земельного кадастру та надання консалтингово-
рекомендаційних послуг. Крім того, саме на нього доцільно покласти функції 
координатора та контролю Національної інфраструктури просторових даних — 
платформи, яка об’єднуватиме всі геокадастрові та просторові дані, що створюють 
органи влади. 

В частині контролю за використанням ресурсів та охороною земель змінами 
Законодавства передбачено: 

- особливий охоронний статус земель під об'єктами культурної спадщини, або 
природно-заповідного фонду; 

-  державна екологічна інспекція здійснює контроль за земельними 
правопорушеннями, що мають екологічний характер; 

- територіальні громади наділені повноваженнями здійснення державного 
контролю за використанням та охороною земель на ряду з органами Держгеокадастру; 

- можливість публічно відслідковувати долю земельної ділянки з моменту 
надання дозволу на її відведення. 

Закон України: «Про державний контроль за використанням та охороною земель» 
доповнено статтею 61 такого змісту: (з 26.05.2022): 

«Стаття 61. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. 

До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить 
здійснення державного контролю за використанням та охороною земель...» 
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В сучасних умовах основною метою об’єднаної територіальної громади є 
забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та підвищення рівня життя 
населення. Відтак, за допомогою законодавчих змін можна ефективно впливати на 
основні цілі територіальних громад, зокрема: 

- покращити якість життя в сільській місцевості; 
- прозоро і відкрито управляти земельними ресурсами; 
- наповнювати та збільшувати бюджет територіальних громад; 
- реалізовувати права на землю мешканців територіальних громад згідно з 

законодавством; 
- розвивати соціально-культурну сферу; 
- створювати умови для розвитку бізнесу, залучення інвестицій; 
- забезпечувати екологічну безпеку життєдіяльності людини та довкілля; 
- впровадити план розвитку території. 
З метою підвищення ефективності реформ та реалізації земельної 

децентралізації територіальним громадам варто: 
- прийняти рішення про створення виконавчих органів з земельних питань; 
- ввести посади адміністраторів відповідних реєстрів та онлайн-ресурсів з 

земельних питань, з наданням їм необхідних доступів; 
- провести інвентаризацію земельних ділянок на території громади; 
- розробити планувальну документацію; 
- визначити та встановити межі території громади у Державному 

земельному кадастрі; 
- прийняти рішення про виконання громадою функцій з контролю стосовно 

земельних питань; 
- провести нормативно-грошову оцінку земельних ділянок територіальної 

громади. 
Організація державних реформ та ринку землі в Україні: інструментарій 

підвищення ефективності використання ресурсів. 
Ще одним історично важливим кроком зокрема земельної  реформи було 

прии няття 31 березня 2020 року Закону Украї ни «Про обіг земель сільського 
господарського призначення» (№552-ІХ), якии  визначає загальну модель ринку купівлі-
продажу земель, що запрацював з 1 липня 2021 року, але питання и ого застосування 
обговоримо на маи бутніх зустрічах. 

Ринок землі є невід'ємною частиною економіки будь-якої  розвиненої  держави. 
Цеи  ринок володіє цілим рядом специфічних особливостеи . 

По-перше, земля є безкоштовним дарунком природи, що дозволяє говорити про 
ірраціональний характер її вартості. Проте, земля є об'єктом купівлі-продажу; з нею 
зв'язані земельні орендні відносини. 

По-друге, залежно від тих, або інших природно-кліматичних умов, а також 
місцезнаходження ділянок землі, останні підрозділяються на кращі, середні й гірші. В 
основі такого розподілу лежить природна родючість ґрунту, від якого залежить 
продуктивність землі. Але вона може бути поліпшена в результаті додаткових вкладень 
у неї праці й капіталу. Це поліпшена родючість ґрунту називається економічною. 
Підвищення економічності родючості ґрунту практично можливо на будь-яких 
ділянках. Однак воно має певні границі, пов'язані з відомим законом убутної родючості 
ґрунту, коли при сформованій технології обробки землі кожна наступна одиниця витрат 
забезпечує все меншу й меншу віддачу. 

По-третє, у наслідок фіксованості площі земельних угідь природою, пропозиція 
землі характеризується в суспільному масштабі зробленою нееластичністю, хоча для 
конкретного користувача землею інша справа: пропозиція землі має певну еластичність, 
оскільки користувач має можливість збільшити наявну в нього земельну площу за 
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рахунок конкурентів. Обмеженість пропозиції земельних ресурсів підсилюється 
закріпленістю землі в приватну власність. В умовах ринку земельні власники досить 
неохоче йдуть на продаж своїх земельних ділянок, віддаючи перевагу здачі землі у 
вигляді оренди вони одержують право одержання стабільного доходу. 

Зокрема, Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, 
що з 1 липня по 31 серпня 2021 року укладено 11 499 угод в рамках ринку землі на 
загальну площу 25 625 га, з них найбільше на території Полтавської області - 2874га, 
Харківської – 2747 га, Кіровоградської – 2360га, найменше на території Івано-
Франківської області 79 га, Луганської 92 га, та Чернівецької – 98 га. На території 
Тернопільської області укладено 208 правочинів на площу 258 га. 

Однак, ринок землі далекий від досконалості й не є гарантом стабільності. 
Заповнення недоліків ринку - найважливіше завдання держави. Держава зобов'язана в 
першу чергу створити умови захисту прав власності на землю, дотримання суб'єктами 
своїх договірних зобов'язань, цілеспрямованого й розумного використання земельного 
фонду країни, при цьому політика держави повинна базуватися на сполученні інтересів 
всіх господарюючих суб'єктів аграрного сектора. Будь-яка державна система керування 
повинна базуватися на земельному кадастрі - це офіційно складений, систематизований 
звід відомостей, що стосується земельного фонду країни. 

Донедавна реалізація земельних ділянок та/або прав на них відбувалася шляхом 
проведення земельних торгів через аукціони, що не використовують жодних засобів 
сучасних технологій. Зокрема, такі аукціони з продажу земельних ділянок мали вигляд 
традиційних торгів, які передбачають фізичне прибуття людей до приміщення з метою 
участі в аукціоні, підняття табличок зі ставками та іншими подібними діями, які, 
очевидно, не відповідають сучасним реаліям. 

Водночас, досвід проведення електронних аукціонів для продажу різних видів 
майна продемонстрував свою суттєво більшу ефективність, ніж неелектронні торги. Так, 
приклад малої приватизації, яка здійснюється через електронні аукціони, підтвердив 
свою дієвість та ефективність, і кількість приватизованих об’єктів комунальної та 
державної власності збільшилася в рази порівняно з попередніми процедурами. 

Отже, продаж та передача в користування земельних ділянок через електронні 
торги забезпечать прозорість процедур, оскільки суб’єктивний вплив на результати 
земельних торгів буде мінімізований та замінений автоматичними діями електронної 
системи. 

З цією метою 18 травня 2021 року Верховною Радою України було прийнято Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу 
земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони», на 
виконання якого Держгеокадастром розроблено проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання підготовки та проведення земельних торгів для продажу 
земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, 
емфітевзису)» 

Зазначений проект акту спрямований, передусім, на вдосконалення процедури 
проведення земельних торгів для продажу та передачі в користування земельних 
ділянок державної та комунальної власності. Ним впроваджуються принципово нові 
механізми продажу земельних ділянок та/або прав на них шляхом проведення 
електронного аукціону, встановлюються засоби запобігання зловживанням при 
проведенні земельних торгів для продажу земельних ділянок державної та комунальної 
власності та/або прав на них, а також земельних ділянок приватної власності у 
встановлених випадках тощо. 

«Відсутність нормативного врегулювання, запропонованого розробленим 
Держгеокадастром проектом постанови, призведе, насамперед, до невиконання вимог 
чинного законодавства, створить правовий вакуум у земельному законодавстві, 
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унеможливить проведення земельних торгів, паралізує ринок землі та нівелює всі 
надбання земельної реформи. 

Тож, прийняття проекту постанови є вкрай важливим і необхідним для 
забезпечення належного функціонування та розвитку всієї сфери земельних відносин у 
частині проведення земельних торгів» – наголошує в. о. Голови Держгеокадастру Сергій 
Завадський [15]. 

Ознайомитися із текстом проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання підготовки та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та 
набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)», можна на 
офіційному вебсайті Держгеокадастру 

Обіг сільськогосподарських земель, що розпочався з 1 липня 2021 року, проходить 
планомірно та економічна ситуація в Украї ні буде прогнозованою. 

Державний контроль використання природних ресурсів, регулювання 
земельних відносин в контексті адміністративно-територіальної реформи має свої 
особливості. Створення ефективної економічної системи ринкового типу, яка 
забезпечить не лише ефективність їх використання та матеріальний добробут 
населення краю, а і виступатиме, як стабілізуючий чинник зайнятості населення, 
формування додаткових джерел надходжень до національного, регіонального та 
місцевого бюджетів. 

В умовах адміністративно-територіальної  реформи неоціненною послугою 
добровільно об’єднаним територіальним громадам може стати науково обґрунтовані 
консультації  та рекомендації  з розміщення і розвитку туристично-рекреаціи ної  
інфраструктури, функціональними службами Держгеокадастру… 

Тим часом, на нашу думку, удосконалення переліку функціи  Держгеокадастру 
повинен передбачати ї х наповнення у сфері ефективного використання усіх наявних в 
т.ч. і туристично - рекреаціи них ресурсів та можливостеи  серед яких усестороннє 
консультування і вироблення рекомендаціи  з розміщення туристично-рекреаціи ної  
інфраструктури за показниками наявності на об’єднаніи  території  крім пам’яток історії  
культури і старовини, певного типу мінеральних вод, лікувальних грязеи , глини, лісів, 
озер і інших суб’єктів туристично-рекреаціи ної  зацікавленості т.п. 

Отже, природно-ресурснии  та історико-культурнии  та туристично-рекреаціи нии  
потенціал регіону (територіальної  громади) в поєднанні з вигідним географічним 
положенням є досить вагомою передумовою розвитку і відпочинку, орієнтованою як на 
внутрішнього споживача, так і на обслуговування іноземного туриста. У цьому зв’язку 
необхідно зауважити, що якими б добрими не були створені рекреаціи ні умови, зони 
відпочинку, лікування і таке інше, інфраструктура не буде мати успіху якщо не буде 
розвиватися ї ї  економіка з усіма ї ї  стабілізуючими похідними фінансової  системи; 
успішним залученням іноземних інвестиціи  та зарубіжного капіталу; створенням чітких 
діючих законів, з довготривалим терміном дії ; залучення до спільної  справи усіх 
державних служб і т.ч. і потужної  системи Держгеокадастру. 

Таким чином, впровадження ідеї  удосконалення управління та наповнення 
функціональних обов’язків Держгеокадастру консалтинг-
рекомендаціи ними функціями на дании  час вимагає наукових обґрунтувань у ціи  сфері 
та наукових розробок. Такі заходи безумовно сприятимуть не лише підвищенню 
ефективності використання наявних на території  об’єднаної  громади ресурсів, більш 
повного задоволення потреб населення в туристично-рекреаціи них послугах, а і 
покращенню ї х фінансового стану. 

Невід’ємною складовою механізмів державного економічного регулювання 
земельних відносин в Україні є державна земельна політика, що забезпечує важливі 
умови розвитку інфраструктури економіки та життєдіяльності суспільства, відіграє 
важливу роль у наповненні державного та місцевих бюджетів, може стати інструментом 
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зміцнення адміністративного устрою України. Негативні явища, які зумовлені не 
виваженою державною політикою в країні відносно регулювання земельних відносин, 
породжують проблеми пов’язані з неефективним використанням земель, погіршенням 
стану навколишнього природного середовища, ускладнюють технологію розробки, 
узгодження та реалізації системних концептуальних, стратегічних і програмних 
документів, і, як наслідок, спричиняють невиконання основних положень концепції 
сталого розвитку. 

Державна земельна політика формується у сфері економічного регулювання 
земельних відносин, використання та охорони земель, землеустрою, ведення 
державного земельного кадастру, плати за землю, здійснення моніторингу земель і 
державного контролю за використанням та охороною земель. Земельна політика 
держави в конкретний період її розвитку багато в чому формується під впливом 
загальної соціально-економічної політики і виражається в правилах розподілу й 
використання земельного фонду, обмеженнях і стимулах розвитку у цій галузі. 

Необхідним є й об’єктивний механізм земельних відносин, що встановлює 
правила поведінки із землею, на землі й з приводу землі. Якщо стан справ у цій сфері є 
незадовільним, то причини треба, насамперед, шукати у сформованих на практиці 
земельних відносинах, у механізмі прав і відповідальності щодо володіння, 
використання й розпорядження землею, у методах реалізації цього механізму. Значення 
землі не повинне бути зведене до рівня звичайного рядового товарного ресурсу. 
Земельна власність незалежно від її форми (приватна, державна, комунальна), певною 
мірою, є загальнонародним надбанням. Вона більше, ніж будь-який об'єкт власності, 
співпричетна до інтересів інших територіальних утворень, землекористувачів, 
орендарів. Тому земельні відносини вимагають особливого регулювання. З огляду на 
інтереси власників, користувачів власності, найманих робітників і суспільства в цілому 
можна виділити такі методи регулювання відносин власності: правові, адміністративні 
й економічні. 

Під час удосконалення правових методів необхідно створювати передумови для 
задоволення розумних особистих інтересів усіх учасників виробничого процесу: 
власників, керівників підприємств, орендарів, інших користувачів, націливши їх на 
організацію видів діяльності, корисних суспільству, що не порушують екологічної 
рівноваги. 

У законодавчій базі права й обов’язки кожного громадянина, групи громадян, 
юридичних осіб повинні перебувати в певній гармонії, взаємозв’язку. З одержанням 
більших прав зростають й обов’язки. 

Оскільки, збільшення розмірів виробництва пов’язане з активізацією земельного 
ринку, ще більше зростає необхідність його державного регулювання, як з метою 
соціально-екологічної рівноваги окремих територій, відновлення ресурсно-
відтворювального потенціалу господарюючих суб’єктів, вдосконалення управління 
земельною власністю, так і з метою впорядкування підприємницької діяльності в 
сільському господарстві, більш ефективного використання виділених на розвиток 
галузі бюджетних коштів та перерозподілу рентного доходу. 

Удосконалення механізмів державного економічного регулювання земельних 
відносин в Україні повинне бути засноване на коригуванні аграрної політики, 
подальшого розвитку правової бази на державному та регіональному рівнях, що 
сприяють її реалізації, а також на створення відповідного організаційного механізму з 
притаманною йому інфраструктурою для реалізації політики розвитку земельних 
відносин. 

Головна мета реалізації процесу децентралізації в земельній сфері – ефективне 
використання та збереження українських земель у довгостроковому періоді, а також 
перетворення місцевих громад на їх повноцінного власника. Підвищення повноважень 
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всіх місцевих органів влади у сфері земельних відносин підтримується на всіх рівнях, 
зокрема керівництвом Державної служби України з питань геодезії, картографії і 
кадастру, як основна складова реалізації загальнодержавної політики з розвитку 
децентралізації. Також, це дозволить ліквідувати підґрунтя для конфліктів на 
мікрорівні, що обов’язково виникають, коли земельні питання вирішує чиновник 
центрального відомства одноосібно на віддалі. 

Глибоко моральна і професійно грамотна розробка стратегії з розвитку 
земельних відносин, а також чітка її тактична реалізація - запорука благополуччя і 
ефективного історичного розвитку та існування України, як суверенної держави. Тому 
поспішність у вирішенні питань розвитку земельних відносин не тільки не потрібна, але 
й не допустима, Реалізація механізмів державного регулювання земельних відносин в 
Україні повинні здійснюватися на основі ефективної взаємодії фінансової, правової та 
організаційної систем з врегулювання земельних відносин. 

Висновки та перспективи подальших розвідок за темою дослідження 

Таким чином в силу згаданих обставин Держгеокадастр повинен стати сервісним 
відомством, головна функція якого — наповнення і ведення якісної  бази даних 
Державного земельного кадастру та надання консалтингово-рекомендаціи них послуг. 
Крім того, саме на нього доцільно покласти функції  координатора Національної  
інфраструктури просторових даних — платформи, яка об’єднуватиме всі просторові 
дані, що створюють органи влади. 

Такі дані повинні створюватися в електронніи  формі за єдиними правилами та 
бути обов’язковими до оприлюднення, а доступ до них мусить здіи снюватися за 
принципом єдиного вікна, в тому числі — через єдинии  геопортал. 

Водночас Державнии  земельнии  кадастр повинен забезпечити якісну 
картографічну основу, яка буде єдиною для інших кадастрів та реєстрів. Людина, 
заходячи на один саи т, повинна мати змогу, не виходячи з дому, отримати всю 
інформацію про земельну ділянку: від меж до «червоних лініи » та геології . 

Реформуючи таку потужну організацію, керівникам всіх рівнів треба пам’ятати 
дві речі. Перша: частковими змінами поламати корупціи ну піраміду в ціи  сфері 
неможливо. Якщо у відомства після нинішньої  реформи залишиться хоч одна функція, 
не пов’язана з кадастровою діяльністю, все повернеться «на круги своя». 

Друга: кадрові зміни без зміни системи результату не дадуть. Головне в 
перезавантаженні системи управління земельними ресурсами — ліквідувати 30літню 
корупціи ну вертикаль і зробити неможливим ї ї  відновлення. 

Основними напрямами вдосконалення механізмів державного управління 
розвитком земельних відносин в Украї ні повинні бути: стимулювання цільового и  
високоефективного використання сільськогосподарських угідь, упровадження нових 
технологіи , залучення інвестиціи  в аграрнии  сектор; захист інтересів учасників 
земельних відносин на рівноправніи  основі; більш досвідчении  облік якості землі, 
кон'юнктури ринку під час встановлення земельних відносин; удосконалення 
забезпечення інформацією щодо якісного та кількісного стану земельних ділянок, 
землекористувачів та власників землі; забезпечення раціонального та збалансованого 
землекористування; підвищення дієвості механізмів з захисту прав власників під час 
оренди та продажу земель; встановлення матеріальної  відповідальності за стан і 
збереження використовуваних земель і досягнення консолідації  інтересів власників 
землі, землекористувачів та землевласників. 

Перспективами подальших вишукувань у даному напрямі є дослідження засобів 
підвищення ефективності використання ресурсів на об’єднаніи  території , питання 
екологічно-економічної  придатності земель та ї х раціональне використання відповідно 
Європеи ським стандартам. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ: ДОСВІД ТМ «КУЛИНИЧІ» 

Просяник О. П., Яресько К. В. Особливості управління брендом: досвід ТМ «Кулиничі». 
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Анотація 
Вступ. Сучасні економічні умови вимагають від підприємств швидкого реагування на зміни. За умов 
карантинних обмежень ефективність управління брендом стає на порядку денному, і лише гнучке 
управління дає можливість підприємству не зазнати репутаційних втрат, пов’язаних з загостренням 
конкуренції на ринку. 
Метою статті є визначення специфіки управління брендом ТМ «Кулиничі» та ідентифікація ефективних 
бренд-стратегій, впроваджених компанією, а також виявлення перспективних напрямів розвитку бренду.  
Результати. Розглянуті останні тенденції у дослідженнях бренд-менеджменту. Особлива увага приділена 
бренд-орієнтованому управлінню та його результатам. Розглянуто систему та принципи управління 
брендом. Зазначено, що відсутність обґрунтованого підходу до проєктування та створення систем 
управління брендом на підприємстві призводить до прийняття стихійних або вузькоспеціалізованих 
рішень, які не мають потенціалу для розвитку. Наголошено, що ефективне управління компанією має бути 
бренд-орієнтованим, тобто вся активність компанії має бути спрямована на зміцнення репутацію бренду. 
На прикладі ТМ «Кулиничі» розглянуто управління брендом. Визначені основні напрями діяльності даної 
компанії, простежено розвиток бренду підприємства від моменту започаткування. Схарактеризована 
діяльність та заходи, спрямовані на формування бренду та зміцнення лояльності споживачів, що мають 
позитивний вплив на репутацію бренду. Визначені бажані вектори розвитку ТМ «Кулиничі» як бренду з 
огляду на сучасні реалії та тенденції у суспільстві. 
Висновки. Управління брендом ТМ «Кулиничі» є орієнтованим на споживача і ефективним, незважаючи на 
жорстку конкуренцію у сфері послуг швидкого харчування, що ще більше загострилася з впровадженням 
карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу. Розширення діяльності компанії з виробництва 
продукції на експорт зміцнює позиції компанії на ринку, хоча інформація з даної активності не 
використовується для промоції бренду на внутрішньому ринку. Визначені загрози для бренду можуть бути 
усунені, що лише зміцнить його репутацію, але для цього компанії варто вжити певних заходів. 

Ключові слова: бренд, управління брендом, бренд-орієнтований менеджмент, лояльність споживача. 
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Abstract 
Introduction. Modern economic conditions require companies to respond quickly to changes. Under quarantine 
restrictions, the effectiveness of brand management becomes on the agenda, and only flexible management allows the 
company not to suffer reputational losses associated with increased competition in the market. 
The purpose of the article is to determine the specifics of brand management of TM “Kulynychi” and identify effective 
brand strategies implemented by the company, as well as propose promising areas of brand development. 
Results. The latest trends in brand management research are considered. Particular attention is paid to brand-
oriented management and its results. The system and principles of brand management are considered. It is noted that 
the lack of a sound approach to the design and creation of brand management systems in the enterprise leads to 
spontaneous or highly specialized decisions that have no potential for development. It is emphasized that effective 
management of the company should be brand-oriented, i.e. all the company's activities should be aimed at 
strengthening the brand reputation. Based on the example of TM “Kulynychi”, brand management is considered. The 
main directions of activity of this company are defined, development of a brand of the enterprise from the moment of 
the beginning is traced. The activities and measures aimed at building a brand and strengthening customer loyalty, 
which have a positive impact on the brand reputation, are characterized. Desirable vectors of development of TM 
“Kulynychi” as a brand taking into account modern realities and tendencies in the society are determined. 
Conclusions. TM “Kulynychi” brand management is consumer-oriented and efficient, despite fierce competition in the 
field of fast food services as well as bakery, which has been intensified with the introduction of quarantine measures 
caused by the coronavirus pandemic. The expansion of the company's activities for export strengthens the company's 
position in the market, although information on this activity is not used to promote the brand in the domestic market. 
Identified threats to the brand can be eliminated, which will only strengthen its reputation, but the company should 
take certain measures. 

Keywords: brand, brand management, brand-oriented management, consumer loyalty. 

JEL classification: L2 

Вступ 

В сучасних економічних умовах ефективність управління брендом залежить від 
уміння якомога швидше відреагувати на виклики, спровоковані довколишніми змінами. 
Ситуація, пов’язана з впровадженням карантинних заходів, викликаних пандемією коро-
навірусу, яскраво продемонструвала, що не всі підприємства готові до швидких карди-
нальних змін у роботі виробництва, що призвело и  зокрема до певних репутаціи них 
втрат брендів, які повернути буде складно, оскільки ї х місце вже заи няли конкуренти 
або новостворені бренди. Сфера виробництва продовольчих товарів також зазнала збит-
ків, хоч і незначних у порівнянні з іншими виробничими сферами, а деякі підприємства 
змогли навіть отримати додаткову вигоду, пристосувавшись до карантинних обмежень, 
зміцнивши позиції  власних торгових марок або брендів на ринку. 

Управління брендами вже тривалии  час входить у коло наукових інтересів 
дослідників у галузі економіки, менеджменту, маркетингу. Сучасні тренди в управлінні 
брендами досліджували вітчизняні вчені Зборовськии  Р.В., Дьякова М.С., Парфенчук І.О., 
Ковінько О.М., Оголь Д.В., Шевченко Н.О., Ковальчук О.А., Борщ В.І., Кліменко В., 
Фаи вішенко Д.С. Чернишова Л.О. та ін., приділяючи увагу окремим аспектам бренд-
менеджменту. 
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Мета та задачі дослідження 

Метою дослідження є виокремлення специфічних рис, притаманних управлінню 
брендом ТМ «Кулиничі» та виявлення ефективних бренд-стратегіи , що імплементовані 
компанією, а також перспективних напрямів розвитку бренду.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Бренд-менеджмент останнім часом викликає особливии  інтерес з огляду на зміни 
середовища, у якому доводиться працювати підприємствам. Дослідники пропонують 
підходити до управління брендом системно. Так, Зборовськии  Р.В. визначає ключові 
принципи бренд-менеджменту. Управління брендами закріплює загальні и ого правила 
та норми и  закладає основу ефективного брендингу. Спираючись на системнии  підхід, 
можна сформулювати основні концептуальні принципи формування організаціи но-
економічного механізму управління марочним капіталом, а саме цілісність 
організаціи но-економічного механізму управління марочним капіталом, за якої  
функціонування всіх и ого частин (підсистем) і елементів спрямоване на досягнення 
загальної  мети, що стої ть перед системою. Дослідник зазначає, що під час побудови 
спрощених показників склалися два принципові підходи, такі як прагнення мінімізувати 
витрати ресурсів на реалізацію мети функціонування марочного капіталу; прагнення 
досягти максимуму корисності за повного використання наявних ресурсів [1, c. 135-138]. 

Парфенчук І.О. приділяє особливу увагу бренд-орієнтованому управлінню і 
зазначає, що бренд як один з елементів маркетингу відіграє значну роль на всіх рівнях 
ієрархії  управління економікою. Для створення, формування і виходу на ринок бренду 
необхіднии  визначении  період часу для того, щоб системно і комплексно обґрунтувати 
маркетингову стратегію бренд-орієнтованого управління. При цьому знання и  моні-
торинг маркетингового середовища, ефективне запровадження комплексу «Р», концеп-
ціи  маркетингу, можливість виходу і позиціонування бренду на ринку дає можливість 
маркетологам і менеджерам уникнути підвищення собівартості та визначити можли-
вості впровадження ефективного бренд-орієнтованого управління. Бренд-орієнтоване 
управління – це управління не яким-небудь компонентом процесу маркетингу, а 
властивостями (формування, обґрунтування, способами проведення, позиціонування) 
цих компонентів (брендом), ї х відповідністю, певним нормам. Використання 
обґрунтованих заходів в контексті успішного позиціювання бренду сприятиме 
прии няттю грамотних ефективних управлінських рішень, що дасть змогу підвищити 
конкурентоспроможність національного господарства в цілому [2, c. 182-185].  

У дослідженні [3, c. 368-372] наголошено, що процес розроблення та управління 
брендом повинен приводити до таких результатів:  

– споживачі безпомилково будуть розпізнавати бренд серед аналогічних товарів 
за окремими и ого атрибутами і/або комунікаціями (у довільному наборі); 

– асоціації , почуття та думки споживачів про бренд мають виходити за межі 
призначення и  якості товарів або послуг даної  категорії ;  

– повинна бути група споживачів, лояльних до даного бренду, причому ступінь ї х 
купівельної  лояльності може змінюватися від легкої  переваги до глибокої  відданості;  

– повинні бути довгостроковии  тренд росту цінності бренду та низка 
стратегічних інвесторів, готових вкласти кошти в подальшии  розвиток бренду. 

Вітчизняні маркетологи діи шли висновку, що ще одним значущим результатом 
процесу розроблення та управління брендом є створення необхідної  поінформованості 
про бренд. Це не просто показник упізнаваності бренду, якии  фактично корелює з 
багатьма цінними показниками образу бренду, несе інформацію, яка підсилює значення 
бренду для компанії  і додає внесок в успіх бізнесу та виражається в матеріальніи  
цінності бренду.  
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Із позиції  управління бренд має декілька призначень. По-перше, він є 
інструментом управління, за допомогою якого підприємство активно впливає на 
споживачів, тобто зацікавлених осіб. При цьому формується імідж як самого 
підприємства, так і и ого продукції . З огляду на це бренд є інструментом досягнення 
стратегічних цілеи  організації . По-друге, це ступінь впливу бренду на свідомість 
споживачів, на купівельну спроможність та можливості управління самим брендом, що 
істотно залежить від стану ринкового середовища. Саме зовнішнє середовище є 
головною складовою стратегії  бренду, оскільки формує специфіку поведінки споживача 
та організаціи  на ринку.  

Система управління брендом включає в себе такі елементи: мета, принципи 
управління брендом, технології  та методи управління. Мета представляє ідеальнии  
образ бажаного та необхідного. При цьому головною метою управління є максимальне 
задоволення інтересів персоналу та ї х потреб; и деться про стратегічне збільшення и ого 
вартості. До основних принципів можна віднести принцип науковості, принцип 
цілісності, принцип сучасності, принцип уваги до споживача, принцип сталості та інші. 
Як відомо, технології  реалізуються за допомогою набору методів, які поділяються на 
загальні та конкретні. Методи реалізуються за допомогою різних методик. До вихідних 
даних управління брендом входять частка споживчого ринку, лояльність споживачів до 
бренду, соціально-демографічнии  портрет цільової  аудиторії , інтенсивність 
споживання, обсяг та місткість ринку, мотиви покупки, зацікавленість клієнта в товарі, 
імідж товарної  групи, алгоритм здіи снення покупки. Для управління брендом 
використовуються такі інтегровані критерії : запам’ятовуваність, рівень лояльності та 
частка продажів [4, c.  52-55]. 

В роботі [5, c. 48-53] проведено ретельнии  аналіз поглядів на поняття бренд-
менеджмент в сучасному науковому дискурсі, і хоча існує величезна кількість понять 
бренд-менеджменту, однак жодне з них не враховує елемент управління і захист 
інтелектуальних прав. Відсутність науково обґрунтованого підходу до проєктування та 
створення систем управління брендом на підприємстві призводить до пріоритетного 
прии няття стихіи них або вузькоспеціалізованих рішень, які за своєю сутністю не 
можуть володіти необхідним потенціалом для розвитку. Виділено три ієрархічні рівні 
управління охорони бренду: державнии  рівень; рівні підприємств; суспільнии  рівень з 
метою удосконалення схеми етапів формування системи управління інтелектуальною 
власністю на підприємствах шляхом додавання етапу під назвою «Бренд-менеджмент». 
Отже, комплексна система управління брендом, а також використання бренд-
менеджменту на підприємствах дає змогу підвищити конкурентоспроможність товару 
та вии ти на якісно новии  рівень отримання прибутку на підприємстві.   

Фаи вішенко Д.С. зазначає, що висока конкурентоспроможність, застосування 
новітніх технологіи , підвищення значущості продукту у свідомості споживача потребує 
своєчасного впровадження та реалізації  стратегії  управління брендом. Розробка місії , 
бачення, визначення цілеи  та стратегічних завдань виокремлюють стратегічнии  вектор 
розвитку бренду в цілому. Сьогодні стратегічне управління брендом є платформою для 
створення при плануванні розвитку, підтримки бренду в довгостроковому періоді, 
своєчасних змін та внесення коригувань у короткостроковому періоді [6, c. 232-238]. 

Сучасні дослідження діи сно вказують на врахування коливань зовнішнього 
середовища та пропонують розглядати стратегію з аналітичної  точки зору. Так, 
стратегія стає управлінським планом, спрямованим на зміцнення позиціи  підприємства 
та максимальне задоволення потреб споживачів для досягнення певних результатів 
діяльності.  

У дослідженні [7, c. 10-13] зокрема зазначено, що управління брендом це 
комплекснии  регулярнии  управлінськии  процес, якии  включає створення бренду, 
створення і управління комунікацією бренду із оточенням, репозиціювання бренду, 
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адаптацію до мінливих умов, просування бренду в маркетинговому каналі, просування 
бренду і и ого закріплення у свідомості споживачів, антикризове управління брендом, 
управління активами бренду. Це все пов’язане із класичним управлінням організації . 
Головним інструментом в управлінні брендом є брендбук, наявність якого вберігає від 
прии няття недостатньо кваліфікованих рішень менеджерами, скорочує вартість, час на 
розробку та виготовлення рекламних засобів, що робить ї х актуальність значно вищою. 

Розроблення брендбуку організації  полегшує ідентифікацію організації  
клієнтами і партнерами и  спрямоване на формування ї ї  конкурентоспроможності на 
висококонкурентному ринку. Управління брендом у довгостроковіи  перспективі 
повинно стимулювати розвиток бренду, що в маи бутньому забезпечить надіи ну та 
стабільну додаткову вартість товару та зробить вищою вартість організації . Якщо бренд 
організації  міцнии  та є великии  запас маржі – бренд перенесе кризові періоди, які будуть 
згубні для інших організаціи .  

Дослідниця Чернишова Л.О. наголошує, що бренд компанії  є важливим чинником 
забезпечення и ого конкурентоспроможності на міжнародному ринку, оскільки він є 
диференціатором вибору тієї  чи іншої  компанії , спонукає до перевтілення споживача з 
випадкового на постіи ного, а отже, до зростання доходів компаніи  та обсягів 
реалізованих товарів, послуг на міжнародному ринку. Проведені дослідження дали 
змогу діи ти висновків, що для ефективного впровадження бренд-орієнтованого 
управління конкурентоспроможністю міжнародної  компанії  в системі світової  
економіки необхідне встановлення довготривалих уподобань споживачів на товари та 
послуги, що можливе за умови ефективного управління маркетинговою діяльністю на 
основі створення та розвитку брендів, забезпечення ї х ефективного позиціонування, 
стіи кості в умовах динаміки зовнішнього середовища та проведення комплексного 
аналізу діяльності суб’єктів міжнародного ринку [8, c. 51-55]. 

Підсумовуючи досвід дослідників, можна стверджувати, що з метою ефективного 
управління компанією управління має бути бренд-орієнтованим, тобто вся активність 
компанії  має бути спрямована таким чином, щоб зміцнити репутацію бренду. 

Одним з прикладів ефективного бренд-орієнтованого управління може слугувати 
ТМ «Кулиничі», і хоча компанія себе і позиціонує не як бренд, а як торгова марка, за всіма 
ознаками «Кулиничі» – це бренд, відомии  усім у м. Харкові та Харківськіи  області, а 
знедавна – и  в інших областях. Зазначимо, що конкуренція на ринку хлібобулочних 
виробів надзвичаи но жорстка, тому експансія даного бренду ускладняється через низку 
чинників, адже за межами Харківської  області є свої  стеи кхолдери, що лобіюють 
інтереси власних виробників. 

На ринку хлібобулочних виробів ТМ «Кулиничі» заявила про себе у 1995 р. 
Завоювавши довіру покупців і збільшуючи обсяги виробництва щороку, основною 
стратегією розвитку підприємство обрало інновації  на виробництві. Так, з 1999 р. було 
впроваджено автоматизовані лінії  виробництва за новітніми технологіями, 
розробленими провідними європеи ськими виробниками хлібопекарського обладнання, 
що дало можливість не лише збільшити потужність виробництва, а и  урізноманітнити 
асортимент виробів, і це, в свою чергу, збільшило лояльність покупців.  

З огляду на світові тенденції  розвитку хлібопекарської  та кондитерської  справи у 
2007 р. на виробництві було запроваджено технологію “Part Baked”, яка полягає у 
приготуванні такої  продукції , як круасани, штруделі, слои ки, булочки, на 90% готовності 
з подальшим шоковим заморожуванням і кінцевим приготуванням у місцях продажу. 
Дана інновація прии шлася до смаку споживачам, що зміцнило позиції  ТМ «Кулиничі» 
серед конкурентів і збільшило лояльність покупців, адже у точках продажу можна було 
завжди придбати гарячу випічку.  

У 2011 р. компанія вии шла за межі Харківської  області, запустивши в 
експлуатацію хлібопекарськии  комплекс у м. Полтава з максимальною роботизацією 
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виробництва. Наступного року ще потужнішии  комплекс з новітніми технологіями 
виробництва було відкрито у Киї вськіи  області.  

З того часу компанія постіи но розвивалася у напрямі вдосконалення точок 
продажу, розбудовуючи у містах, де працює, торгові точки у наи більш людяних місцях, 
де споживачі могли б не лише придбати продукцію, а и  пої сти за ланчем. Зазначении  
формат торгових точок набував все більшої  популярності серед населення, и  у 2016 р. 
ТМ «Кулиничі» впровадила ребрендинг, переформатувавши брендбук і провівши повну 
реновацію торговельних точок з огляду на досвід продажів та відгуки покупців.  

На разі асортимент компанії  нараховує понад 400 позиціи  виробів на всі смаки. 
Компанія експортує заморожену продукцію у США, Канаду, Ізраї ль, Китаи , а з 2020 р., з 
отриманням сертифікату за європеи ськими стандартами за системою ISO 22000, FSSC та 
IFS, експортує вироби у європеи ські краї ни. 

Особливої  уваги заслуговує організація екскурсіи  для школярів на виробництво, 
де діти можуть на власні очі спостерігати повнии  цикл виробництва хліба та інших 
виробів, скоштувати смачні кондитерські вироби, отримати подарунки від компанії . 
Дані заходи зміцнюють лояльність до бренду, адже хліб – це тои  продукт, що купує 
кожна родина, і виховання поваги до хлібу, притаманне украї нськіи  культурі, є 
невід’ємною частиною виховання кожної  дитини.  

Отже, діяльність ТМ «Кулиничі» спрямована на зміцнення позиціи  на ринку, 
інноваціи ність та орієнтацію на споживача. Бренд-орієнтоване управління 
підприємством вже тривалии  час приносить прибуток компанії . 

З огляду на аналіз діяльності ТМ «Кулиничі» зазначимо, що є певні моменти, які, 
на нашу думку, потребують врахування у подальшіи  стратегії  планування і розвитку 
бренду. 

По-перше, сучаснии  тренд розвитку цифровізації  змушує підприємства виходити 
на іншии  рівень спілкування з клієнтом, і тому, хоча ТМ «Кулиничі» и  має сторінки у 
соціальних мережах Instagram та Facebook, цього може бути недостатньо, оскільки під 
час впровадження карантинних заходів, пов’язаних з пандемією коронавірусу, торгові 
точки могли працювати лише на видачу товару, а така опція, як Інтернет-замовлення, 
доставка, що значно збільшило б обсяги продажів, не передбачена. Звичаи но, що 
розробка і впровадження програмного забезпечення потребують додаткових витрат, 
але з часом вони б перетворилися на додатковии  прибуток. 

По-друге, нагальна проблема суспільства, пов’язана з алергічною реакцією на 
глютен, що дедалі більше викликає занепокоєння, оскільки випадки алергії  
зустрічаються здебільшого у молодого покоління, вже знаходить відгук серед 
виробників, і такому потужному виробникові, як ТМ «Кулиничі», також варто приділити 
увагу виробництву продукції  без глютену, що лише збільшило б лояльність до бренду 
серед споживачів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Отже, ефективне управління брендом безпосередньо залежить від оперативного 
реагування на зміни в економічному середовищі. Досліджуючи діяльність компанії  ТМ 
«Кулиничі» було з’ясовано, що управління брендом є переважно орієнтованим на 
споживача, хоча останнім часом, через жорстку конкуренцію у сфері послуг швидкого 
харчування та карантинні заходи, впроваджені через пандемію коронавірусу, компанія 
намагається утримати позиції  на ринку. І хоча компанія експортує велику кількість 
власної  продукції  у вигляді заморожених виробів і залишається прибутковою, це 
жодним чином не впливає на лояльність споживачів до бренду, оскільки дана 
інформаціє для них не є суттєвою або важливою. Для сучасних споживачів важлива 
якість продукції , швидкість обслуговування, ціна товару, можливість онлаи н-
замовлення. На жаль, не всі зазначені опції  доступні для споживачів ТМ «Кулиничі», що 
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на разі є нагальним за умови тривалої  пандемії  коронавірусу, тим більше, що звички 
покупців, набуті за період карантину у разі позитивного досвіду, у подальшому 
перетворяться на купівельну поведінку, тому сучасним підприємствам не варто 
зневажати цифрову трансформацію. Аналіз досвіду управління брендом інших 
підприємств дасть можливість узагальнити сучасні практики ефективного управління 
брендом.  
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ 
ФІСКАЛЬНИХ РИЗИКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 

Попадинець Н. М., Жебчук Р. Л. Державна політика регулювання доходів в умовах 
підвищення фіскальних ризиків, спричинених пандемією COVID-19. Украї нськии  журнал 
прикладної  економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 99 – 106. 

Анотація 
Зазначено високу залежність бюджетних надходжень від податкової та боргової політик, зростання їх 
ролі в умовах економічного спаду. Наголошено на необхідності та важливості розроблення тактики та 
стратегії бюджетної та податкової політик, а також можливості їх гнучкої зміни в умовах 
непередбачуваних спадів в економіці. Вказано на необхідність у державній політиці доходів враховувати 
фіскальні стимули та фіскальну децентралізацію.  
Приділено увагу можливостям і загрозам, які породжує поглиблення процесів децентралізації в Україні, 
акцентовано увагу на складових фінансової спроможності територіальних громад та достатності 
фінансових ресурсів. Акцентовано увагу на тому, що територіальний перерозподіл коштів повинен 
враховувати вимоги найбільш раціонального розміщення продуктивних сил, сприяти веденню бізнесу, 
розв’язувати суперечності, які виникають у процесі балансування доходів бюджету та конституційних 
соціальних зобов’язань. Процеси децентралізації бюджетних та податкових відносин повинні 
супроводжуватися посиленням їх соціальної орієнтації. Зазначено, що фінансова грамотність населення 
грає значну роль в зниженні рівня емоційних потрясінь під час економічних спадів. 
Запропоновано гіпотезу для подальших наукових пошуків щодо залежності ефективності політики 
децентралізації владних повноважень від використання на регіональному рівні сучасних підходів до 
фінансового управління, що вимагатиме імплементації інноваційних регуляторних важелів управління 
змінами. Зокрема, запропоновано реалізацію низки заходів з виявлення та протидії ризикам дестабілізації 
як основи для забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Наголошено на необхідності 
подальшого вдосконалення інституційної координації застосування регіональних регулятивних 
податково-бюджетних інструментів і механізмів з національними й міжнародними нормами і правилами. 
Зазначено, що в умовах карантинних обмежень через пандемією COVID-19, реалізація комплексу заходів 
податково-бюджетної підтримки громадян, малого та середнього бізнесу повинна здійснюватися 
відповідно до чітко сформульованої та затвердженої програми, яка має бути розроблена з урахуванням 
оцінки ризиків та не мати ситуативного характеру. 

Ключові слова: фіскальна політика, бюджетна політика, наслідки COVID-19, децентралізація, державні 
фінанси, фінансова грамотність. 
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Abstract 
Introduction. Today, in the conditions of the COVID-19 pandemic, a number of economic problems have arisen in the 
country, which can be prevented by improving revenue policy. As the revenue part is formed in the current conditions 
of the budget decentralization reforms, the risks arising during the pandemic have become an important challenge 
for the entire economic system of the state and each territorial community in particular. 
The purpose of the article is to highlight current issues of state regulation of the domestic economy related to global 
economic challenges and fiscal risk management caused by the COVID-19 pandemic. 
Results. The high dependence of budget revenues on tax and debt policies, the growth of their role in the economic 
downturn are analyzed. Emphasis is placed on the need and importance of developing tactics and strategies for 
budget and tax policies, as well as the possibility of their flexible change in the face of unpredictable economic 
downturns. The need for state revenue policy to take into account fiscal incentives and fiscal decentralization is 
indicated. Particular attention is paid to the opportunities and threats posed by the deepening of decentralization 
processes in Ukraine, emphasis is placed on the components of the financial capacity of local communities and the 
adequacy of financial resources. It was mentioned that the territorial redistribution of funds must take into account 
the requirements of the most rational allocation of productive forces, promote business, resolve conflicts that arise in 
the process of balancing budget revenues and constitutional social obligations. Processes of decentralization of 
budgetary and tax relations should be accompanied by strengthening of their social orientation. It is noted that the 
financial literacy of the population plays a significant role in reducing the level of emotional turmoil during economic 
downturns. At the same time, the study proposed a hypothesis for further research about the dependence of the 
effectiveness of decentralization policy on the use of modern approaches to financial management at the regional 
level, which require the implementation of innovative regulatory levers for change management. 
Conclusions. A number of conclusions and recommendations were formulated. In particular, it is proposed to 
implement a number of measures to identify and counter the risks of destabilization as a basis for ensuring the 
financial and economic security of the state. The need to further improvement of the institutional coordination of the 
application of regional regulatory fiscal instruments and mechanisms with national and international norms and 
rules was emphasized. It was noted that in the conditions of quarantine restrictions due to the COVID-19 pandemic, 
the implementation of a set of measures of tax and budget support for citizens, small and medium businesses should 
be carried out in accordance with a clearly defined and approved program. 

Keywords: fiscal policy, budget policy, consequences of COVID-19, decentralization, public finance, financial literacy. 

JEL classification: D33; E64; G18  

Вступ 

Спалах пандемії  COVID-19 наприкінці 2019 року запустив ланцюгову реакцію 
спаду світової  економіки. На відміну від глобальних економічних криз початку XXI ст., 
поточна криза хоч і не мала економічного підґрунтя, однак, із закриттям міждержавних 
кордонів та обвалом світових систем охорони здоров’я під загрозою опинився еконо-
мічнии  розвиток абсолютно всіх краї н світу. Крім того, нікуди не поділися інші глобальні 
проблеми: 1) посилення нерівності розподілу доходів та багатства на національних та 
глобальному рівнях; 2) загострення екологічних проблем і нераціональне використання 
природних ресурсів; 3) нестабільнии  розвиток фінансового сектору; 4) поляризація 
економічного розвитку краї н; 5) посилення міждержавної  конкуренції  у сфері розміщен-
ня трудових ресурсів; 6) детінізація капіталів. Розв’язання сучасних питань удоско-
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налення державного регулювання економіки в Украї ні традиціи но викликає 
підвищении  інтерес у науковому середовищі. Варто відзначити роботи таких вітчиз-
няних дослідників, як О. Білорус, С. Гасанов, А. Гриценко, Т. Єфименко, П. Єщенко, 
Н. Захарченко, О. Іваницька, О. Костенко, Т. Кощук, В. Опарін, О. Тимченко. 

Не дивлячись на величезнии  масив досліджень, актуальність теми зумовлена 
необхідністю удосконалення державного регулювання економіки в контексті впливу на 
неї  глобалізаціи них процесів і зміни державного управління як реакції  на наявність 
карантинних обмежень, що впроваджені у зв’язку з поширенням коронавірусної  
хвороби. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є виокремлення актуальних проблем державного регулювання 
вітчизняної  економіки, пов’язаних з глобальними економічними викликами та 
управлінням фіскальними ризиками, спричиненими пандемією COVID-19. 

Виклад основного матеріалу 

Під державним регулюванням економіки слід розуміти систему заходів держави 
для здійснення підтримуючої, компенсаційної й регулюючої діяльності, спрямованої на 
створення нормальних умов ефективного функціонування ринку та вирішення 
складних соціально-економічних проблем розвитку національної економіки та всього 
суспільства. Сьогодні в умовах обмеженої економічної діяльності на мікро- та 
макрорівнях уряди країни змушені виробляти власні програми дій, спрямовані на різні 
аспекти життя країни: підсилення системи охорони здоров’я, упередження процесів 
поглиблення бідності серед населення, боротьбу з масовим вимушеним безробіттям, 
забезпечення фіскальної безпеки, підтримку приватного бізнесу та фінансового сектору, 
боротьбу з інфляційними ризиками, виконання боргових зобов’язань, боротьбу за 
територіальну цілісність країни, забезпечення безпечного інформаційного середовища 
тощо. Разом з тим, така політика повинна бути економічно зваженою та ефективною, 
задовольняти не тільки короткострокові завдання, а й реалізовувати довгострокові 
стратегії поступального розвитку. 

Таким чином, поруч з основним обов’язком держави – забезпечення гідних умов 
життя і здоров’я громадян, на перший план виходить питання достатності бюджетного 
ресурсу, що спрямовується на фінансування державних послуг. Головним джерелом 
наповнення дохідної частини зведеного бюджету країни та місцевих бюджетів громад 
беззмінно є податкові надходження, які формують близько 80% всіх доходів до 
зведеного бюджету України (таблиця 1). Основними бюджетоутворюючими податками 
є податок з доходів фізичних осіб та податок на додану вартість, які разом формують 
близько 50% всіх доходів [1].  

Таблиця 1. Основні характеристики зведеного бюджету України, 2019-2021 роки  

Показники (млрд грн) 2019 2020 2021 (прогноз) 
Доходи, всього 1289,8 1324,2 1408,7 
- в т.ч. податкові надходження 1070,3 1074,2 1236,4 
Видатки, всього 1370,1 1654,2 1650,4 
Дефіцит бюджету 84,0 341,0 253,0 
Сплата % за зовнішніми запозиченнями 120,1 137,5 162,2 

* складено на основі [1] 
Аналізуючи статистичні показники, представлені в таблиці 1, доходимо висновку, 

що: по-перше, доходи зведеного бюджету країни в 2021 році аж на 87,8% складатимуть 
податкові надходження, по-друге, за останні 2 роки дефіцит бюджету складає п’яту 
частину загальної суми доходів, що теж є рекордом. По-третє, низка понаднормових 
показників доповнюють обсяги сплати відсотків за зовнішніми запозиченнями, які в 
2021 році складуть 9,8% загальної суми видатків. Таким чином, констатуємо сильну 
взаємозалежність економіки держави від податкової та боргової політик. З огляду на це, 
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вкрай важливим є правильність вибору вектору податкової політики та вдале 
поєднання податкових інструментів, які б забезпечували не тільки наповнення дохідної 
частини, а й не знижували стимулів до генерації доходів у суб’єктів господарювання. 

Важливість управління фіскальними ризиками посилюється в умовах 
масштабних негативних економічних наслідків, спричинених пандемією СOVID-19. 
Значне посилення розбалансованості державних фінансів більшості країн світу 
ускладнене невизначеністю щодо майбутнього розвитку подій та вимагає значного 
акценту на фіскальній політиці країни [2, с. 49]. Питання забезпечення фіскальної 
стабільності в умовах погіршення економічного стану та інших значних шоків, 
застосування інструментів запобігання посиленню розбалансованості державних 
фінансів завжди є предметом досліджень (Г. Возняк, О. Панухник, Х. Патицької, З. Сірика, 
І. Іртищевої, Г. Олексюк, Т. Андерсена, Ф. Балассона, К. Бернсайда, Х. Бі [3-10]), практичні 
рекомендації щодо управління фіскальними ризиками надані також Міжнародним 
валютним фондом [11], які в основному пов’язані з дотриманням бюджетної дисципліни 
та бюджетним плануванням. 

Погоджуємось з думкою Т. Єфименко, С. Гасанова та С. Бартоша [12, с. 44] про те, 
що в умовах зростання боргового навантаження на сектор загального державного 
управління, а також різкого скорочення зовнішніх та внутрішніх капіталовкладень, 
варто розглянути доцільність створення територій випереджального соціально-
економічного розвитку, де встановлюються особливі правові норми провадження 
підприємницької та іншої діяльності. Вихідна ціль існування таких територій – 
створення інноваційних виробництв, робочих місць, конкурентної продукції. З метою 
залучення інвесторів на таких територіях варто використовувати податкові 
преференції, полегшений процес проходження бюрократичних процедур. Разом з тим 
вкрай важливою є наявність об’єктивних оцінок намірів сторін про обсяги 
передбачуваних інвестицій, кількість створюваних робочих місць та попередження 
появи нових суб’єктів підприємництва виключно з метою отримання податкових пільг.  

Поточні кризові явища в економіці всієї країни підсилюють наявні дисбаланси в 
територіальному вимірі, що супроводжують реформу децентралізації в Україні. Зміни 
просторово-адміністративної архітектоніки орієнтовані на комплекс відповідності 
міжнародним нормам вибраних державних підходів щодо делегування повноважень 
новоствореним об’єднанням міст, селищ, сіл із необхідним ресурсозабезпеченням [12, 
с. 35-36]. Крім цільових бюджетних ресурсів важлива роль у розвитку громад сьогодні 
відводиться бюджетному потенціалу, що відображається у фінансовій стійкості 
територій.  

До основних факторів фінансової стійкості територій можна віднести:  
- спроможну структуру ринкової економіки регіону;  
- міцну податкову базу та високий рівень добровільної сплати податкових 

платежів; 
- досвід використання інститутів розвитку (сучасні фінансові інструменти, 

проєктна діяльність);  
- стан розвитку підприємництва (галузева структура, конкурентоспроможність) 

та умови розміщення бізнесу;  
- партнерство влади і бізнесу; 
- рівень розвитку фінансової, виробничої та соціальної інфраструктури, сфери 

послуг;  
- технічний рівень виробництва та його сприйнятливість до інновацій; 
- інвестиційна привабливість територій. 
Глобальну значимість створення самоврядних, об’єднаних загальними інтере-

сами спільнот громадян на підставі прийнятих норм, правил і представницьких 
інститутів підкреслювалась ще в минулому столітті [13]. Було обґрунтовано положення, 
згідно з яким децентралізація управління може сприяти задоволенню потреб, зростан-
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ню добробуту громадян, розвитку якостей адаптації, гнучкості соціально-господарських 
систем [14]. Застосування такого підходу дозволяє спрямувати бюджетні ресурси 
безпосереднім надавачам послуг, тобто ресурси потрапляють до компетенції нижчих 
рівнів влади. У рамках суспільного консенсусу дії такого менеджменту мають бути 
спрямовані на утримання рівноваги при здійсненні владних повноважень з різним 
ступенем їх делегування на нижчі рівні, а також налаштування різновекторних засад 
ринкової конкуренції. Теоретичною базою питань безпеки врахування в місцевому 
самоврядуванні диференціації гетерогенних уподобань населення різних географічних 
районів, а також гетероморфних факторів впливу економічних агентів на соціально-
економічний розвиток залишаються шляхи розв’язання відомої теореми про децентра-
лізацію [15]. Її суть полягає в тому, що структури місцевої влади повинні вдаватися до 
більш раціональних, кон’юнктурних підходів у частині організації забезпечення грома-
дянам адекватної попиту пропозиції гарантованих конституційними нормами сервісів. 
Тому при визначенні реальних обсягів і способів їх надання наділені відповідними 
повноваженнями органи самоврядування на місцях зобов’язані використовувати свої 
переваги перед центральним урядом. Адже вони можуть мати у своєму розпорядженні 
детальну інформацію не тільки про результати всіх видів ділової активності у певних 
територіальних межах, а й про ефективність окремо взятих проєктів.   

В теорії таке бачення і справді має сенс, але вітчизняна практика показує, що 
дефіцит бюджетних коштів на загальнонаціональному рівні породжує проблеми 
достатності фінансових ресурсів для виконання місцевими органами влади делегованих 
повноважень. Недофінансованість територіальних громад веде до підриву їх 
спроможності якісно надавати гарантовані державою соціальні послуги.  

Під час надання регіонам трансфертів із бюджету центрального уряду слід 
ураховувати їх можливості щодо зростання доходів, а також підвищення продуктивності 
використання бюджетних видатків внаслідок заходів фінансової консолідації. Крім того, 
оцінюючи баланс обігу місцевих грошових коштів, необхідно брати до уваги кількісні та 
якісні умови залучення додаткових коштів у вигляді позик, грантів, інвестиційних 
проєктів та ін. При виділенні додаткових ресурсів на обґрунтовані витрати, пов’язані з 
виконанням органами місцевої влади конституційних зобов’язань перед суспільством у 
межах їх повноважень, потрібно постійно відтворювати структурну архітектоніку 
фіскального простору з чітким визначенням джерел та способів залучення коштів на 
базі використання сучасного фінансового інструментарію, конструктивної співпраці з 
інститутами розвитку без шкоди для стійкості місцевих фінансових позицій або 
стабільності економіки. 

Достатність фінансових ресурсів у бюджетах громад напряму впливає на рівень 
задоволення населення громади якістю надання соціальних послуг, а рівень доходів 
громадян формує ставлення до рівня та якості життя в країні. Саме державна політика 
доходів грає ключову роль у формуванні вихідних параметрів для оплати праці та 
отримання соціальних трансфертів, з одного боку, та наповнення податкової частини 
бюджетів всіх рівнів, з іншого. В Україні існує проблема як бідності серед населення, так 
і значної диференціації розподілу доходів [16]. Нещодавні дослідження [17] виявили, що 
понад 60% українців вважають рівень свого добробуту низьким (часто дуже низьким), 
67% респондентів відзначили обмеженість своїх фінансових можливостей щодо здатно-
сті придбавати важливі речі. 58% опитаних наголосили, що їхній сім’ї нелегко дозволити 
собі навіть предмети першої потреби (їжу та/або одяг). Результати опитувань також 
показали, що рівень добробуту істотно нижчий у людей старше 60 років.  

Доходимо висновку, що низький рівень середньомісячних доходів населення не 
сприяє розвитку фінансової грамотності. Світова криза 2020 року, спричинена панде-
мією COVID-19, вкотре виявила низький рівень фінансової міцності домогосподарств. За 
результатами численних опитувань [17-19], більше половини українців зазнали 
фінансового стресу внаслідок допущених помилок при розпорядженні своїми коштами. 
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Так, 75% опитаних турбуються через оплату звичайних повсякденних витрат. 
Опитування, проведене під час карантину у зв’язку з пандемією COVID-19, показало, що 
57% українців фінансово зможуть витримати без поповнення доходів максимум чотири 
тижні, 6,9% мають заощадження на кілька днів, 6,3% – на півроку або більше [18]. Таким 
чином, понад 50% українців не мають фінансових резервів та фінансової подушки 
безпеки. Так, вони пристосувалися до умов ринкової економіки й навчилися заробляти, 
але, на жаль, не навчилися зберігати достатній запас грошей на випадок форс-мажорних 
обставин, створювати достатній капітал [20, с. 112]. Саме тому в умовах поточної 
світової кризи зрозуміло, що в багатьох українських громадян відсутня фінансова 
дисципліна, є дуже великі прогалини у створенні власного фінансового плану, а головне 
– в умінні контролювати свої доходи й витрати.  

Крім описаних вище труднощів бюджетного процесу, рамки управлінських верти-
калей часто ускладнені інерцією планового господарства, що проявляється в: застарілих 
методах визначення мети й оцінок результатів; непослідовних процедурах узгодження, 
а також коригувань встановлених завдань, у т. ч. постфактум; недосконалих підходах до 
мотивації персоналу [12, с. 35]. 

Регуляторний вектор активності економічних агентів управлінських структур 
багато в чому залежить від просторових і часових особливостей бюджетно-податкової 
складової інституційного середовища. Прояви спотворень «фіскальних стимулів» [21] з 
високим ступенем можливі у процесі прийняття раціональних з точки зору 
громадського сектору рішень, пов’язаних із надходженнями обов’язкових платежів до 
доходів громад або споживанням бюджетних послуг. Це, у свою чергу, може призвести 
до безперервних проявів «ефекту безбілетника» [22], тобто коли значного поширення 
набуває або свідоме, або ненавмисне ухилення від зобов’язань із компенсації цінності 
спожитих громадських послуг. Таким чином, фіскальній складовій належить 
надзвичайно важлива роль у проведенні державної політики децентралізації влади. 

Ефективність політики децентралізації владних повноважень залежить від вико-
ристання на регіональному рівні сучасних підходів до фінансового управління, тому до-
цільним є імплементація інноваційних регуляторних важелів управління змінами. Зви-
чайно, як і кожен процес трансформації, децентралізація піддається певним ризикам, а 
отже, уряд країни повинен завжди бути готовим до визначення і втілення нових правил, 
які відповідають мінливим умовам. Таким чином, окреслюючи будь-які цілі децентра-
лізації, варто зважати на можливість їх коригування через зміну певних факторів і 
обставин. Цьому має сприяти постійне здійснення моніторингу процесу реформ та 
оцінка ймовірних ризиків на загальнодержавному та місцевому рівнях. Крім того, 
важливо формулювати цілі та завдання на середньо- й довгострокову перспективу, що 
дозволить коригувати державну політику у разі виникнення форс-мажорних обставин. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

На основі проведених досліджень вважаємо за доцільне проведення заходів з 
виявлення та протидії  ризикам дестабілізації  головними для фінансово-економічної  
безпеки держави, реалізації  конституціи них обов’язків держави та виконання делего-
ваних повноважень місцевими органами влади. Мова и де про збалансованість бюджет-
ної  системи, структуру ї ї  доходів у частині податкових і неподаткових надходжень, 
співвідношення субсидіи  і міжбюджетних трансфертів, а також про послідовне скоро-
чення нераціональних дотаціи  і пільг, консолідацію витрат, здіи снення інвестиціи ної  
політики. Також подальшого вдосконалення потребує інституціи на координація 
застосування регіональних регулятивних податково-бюджетних інструментів і механіз-
мів з національними и  міжнародними нормами і правилами. Система справляння 
обов’язкових платежів та зборів може стати як каталізатором, так і гальмом виробничих 
і соціальних процесів. Для уникнення значного посилення розбалансованості державних 
фінансів важливо обирати передусім фіскально безпечні податкові заходи, уникати 
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«роздування» соціальних видатків та дотримуватися фіскальних правил із урахуванням 
певних послаблень. Водночас фіскальні правила повинні бути досить гнучкими, щоб 
давати змогу долати неочікувані економічні та інші шоки. 

В умовах карантинних обмежень через пандемією COVID-19 реалізація комплексу 
заходів податково-бюджетної  підтримки громадян, малого та середнього бізнесу повин-
на здіи снюватися відповідно до чітко сформульованої  та затвердженої  програми, яка 
має бути розроблена з урахуванням оцінки ризиків та не мати ситуативного характеру. 

Проведення фіскальної  децентралізації  як заходу зі зміцнення економічних від-
носин між центральним і нижчими рівнями влади має відповідати прии нятим принци-
пам делегування владних повноважень у рамках трансформації  адміністративно-
територіальної  структури краї ни та з огляду на можливість враховувати регіональну 
диференціацію. Тому делегування на місцевии  рівень повинне супроводжуватися впро-
вадженням управлінської  концепції  фіскального простору сталого регіонального 
розвитку. 

Недосконалість систем формування та витрачання бюджетних коштів, 
оподаткування, ї х інертність у зв’язку з факторами централізованого планування і 
невідповідністю реальним соціально-економічним тенденціям створюють загрози 
проявів рецесії , розширення тіньового сектору економіки, неадекватної  динаміки 
податкових доходів та розподілу бюджетних ресурсів, стагнації  якості життя і 
нерівномірності розподілу доходів громадян, дестабілізації  відтворення робочої  сили. 
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МАРКЕТИНГ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ: СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

Благун І., Гриневич Л. Маркетинг креативних індустріи : сучасні напрями розвитку. 
Украї нськии  журнал прикладної  економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 107 – 112. 

Анотація 
В статті проведено дослідження розвитку креативних індустрій в Україні та запропоновано маркетингові 
інструменти для підвищення її конкурентоспроможності на ринку. Застосування інструментів маркетингу 
дозволить дослідити особливості поведінки споживача, виявляючи його віртуальні інформаційні звички, 
описати його профіль. Зібрана інформація є підґрунтям для створення маркетингової стратегії розвитку 
креативних індустрій та формування конкурентних переваг високотехнологічним підприємствам за рахунок 
впровадження сучасних релевантних інструментів інтерактивного маркетингу. Стрімке зростання обсягів 
виробництва та реалізації послуг, сприяло створенню нових робочих місць, а стійкість до кризових явищ, 
наприклад пандемія CONID-19, робить креативні галузі привабливими для інвесторів як на приватному, так 
і на державному рівнях. Відкритими залишаються питання: дослідження креативних індустрій з позиції їх 
впливу на національну економіку держави, аналізу та оцінки їх ефективності з позиції менеджменту та 
прогнозування тенденцій їх розвитку для створення та впровадження маркетингових стратегій. Маркетинг 
креативних індустрій включає в себе сукупність маркетингових стратегій, підходів, інструментів та 
методів, які необхідно в комплексі використовувати організації креативної індустрії для досягнення своїх 
ринкових цілей. Поєднання креативних, нестандартних і сміливих рішень з базовими функціями традиційного 
маркетингу дозволить виділятися на тлі інших ринкових конкурентів, привернути й утримувати до себе 
увагу лояльних клієнтів та забезпечити собі переваги на ринку. 

Ключові слова: маркетинг, маркетинг креативних індустрій, креативні індустрії, креативний кластер, 
креативний маркетинг. 
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MARKETING OF CREATIVE INDUSTRIES: MODERN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

Blahun I. I., Grynevych L. V. Marketing of creative industries: modern directions of development. 
Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2, pp. 107 – 112. 

Abstract 
The article studies the development of creative industries in Ukraine and proposes marketing tools to increase its 
competitiveness in the market. In modern economic conditions, the development of the creative industry in Ukraine is 
possible only on the basis of marketing, which allows to determine the needs of consumers, channels of communication 

with them and develop strategies 
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for the development of the industry in the short and long term. In today's dynamic environment of creative industries, 
it is important to be able to respond quickly to changes in the environment. Thus, the use of marketing tools will 
explore the characteristics of consumer behavior, identifying his virtual information habits, describe his profile. The 
collected information is the basis for creating a marketing strategy for the development of creative industries and the 
formation of competitive advantages for high-tech enterprises through the introduction of modern relevant tools for 
interactive marketing. The rapid growth of production and sales of services has contributed to the creation of new 
jobs, and resilience to crises, such as the CONID-19 pandemic, makes creative industries attractive to investors at both 
the private and public levels. The questions remain open: research of creative industries from the standpoint of their 
impact on the national economy, analysis and evaluation of their effectiveness from the standpoint of management 
and forecasting trends in their development to create and implement marketing strategies. Creative industry 
marketing includes a set of marketing strategies, approaches, tools and methods that need to be used in combination 
with creative industry organizations to achieve their market goals. The combination of creative, non-standard and 
bold solutions with the basic functions of traditional marketing will allow you to stand out from other market 
competitors, attract and retain the attention of loyal customers and ensure market advantages. 

Key words: marketing, marketing of creative industries, creative industries, creative cluster, creative marketing. 

JEL classification: M31 

Вступ 

Початок нового століття було ознаменовано переходом більшості краї н світу від 
індустріальної  економіки до економіки знань. В наслідок цього було запущено процеси, 
які сприяли появі структурних зрушень, що в свою чергу викликало зміни в структурі 
національних господарств краї н світу: відбувається зменшення частки традиціи них 
(виробничих) галузеи  та зростання сектору послуг і інноваціи . Це посприяло активізації  
розвитку креативних індустріи , які поступово починають все більше впливати на 
національну економіку краї н світу та сферу заи нятості в них, за рахунок збільшення ї х 
частки у загальному обсязі валової  доданої  вартості (ВДВ). Так, у 2018 році ВДВ 
креативних індустріи  склала 97 млрд гривень (3,9% загальної  доданої  вартості, а в 2019 
році вона вже склала 117,2 млрд гривень (3,95% загальної  доданої  вартості) [5].  

Організація сектора креативних індустріи , так само як і будь-якої  іншої  органі-
зації , яка проводить свою діяльність в умовах відкритого ринку, в основу свого функціо-
нування покладає базові принципи маркетингу. И ого основним завданням є забезпе-
чення успішного функціонування креативних індустріи  за рахунок більш повного 
задоволення потреб и ого учасників, що надає поле для активної  наукової  дискусії .  

Мета статті 

Метою статті є дослідження сучасного стану та перспектив розвитку маркетингу 
креативних індустріи  в Украї ні. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Останнім часом, маркетинг креативних індустріи  привертає все більше увагу до 
себе як серед украї нських, так і закордонних вчених. Серед закордонних науковців, які 
внесли значнии  вклад у дослідження особливостеи  та специфіки креативних індустріи , 
можна виділити I. Чабелкова, У. Стрелковскии , М. Mирвалд, Д. Тросбі, Дж. О’Коннор, 
Дж. Хартлі. Практичніи  складовіи  креативних індустріи  присвячували свої  праці 
Ч. Лендрі, П. Лінднер, А. Скотт, П. Холл.  

Базові моделі розвитку креативних індустріи , що ґрунтуються на теоретичних і 
практичних розробках світових науковців, окреслено в моделях Департаменту медіа, 
культури та спорту (UK DSMS model), функціональніи  моделі (Symbolic texts model), 
моделі концентричних кіл (Concentric circles model), моделі Всесвітньої  організації  
інтелектуальної  власності (WIPO copyright model), моделі креативних індустріи  
Інституту статистики ЮНЕСКО (UNESCO Institute for Statistics).  

В Украї ні питанням функціонування та розвитку креативних індустріи  
заи мається Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
Украї ни, яке у 2019 році запропонувало «Експортну стратегію для сектору креативних 
індустріи  2019-2023» [3]. 
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Проблеми розробки теорії  та практики маркетингових інструментів розглядали у 
свої х працях вітчизняні вчені, такі як Е. Голубков, Л. Балабанова, С. Гаркавенко, 
О. Куценко, Н. Куденко, А. Вои чак та ін. Поодинокими залишаються прикладні 
маркетингові дослідження моделеи  розвитку креативних кластерів і моделеи  споживчої  
поведінки креативних продуктів. 

Таким чином, маркетинг креативних індустріи  залишається новим напрямом в 
наукових дослідженнях, що потребує и ого постіи нии  розвиток та удосконалення за 
рахунок формування теоретико – метолодогічного базису та методичного підґрунтя. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

2021 рік Генеральна Асамблея Організації  Об'єднаних Націи  (ООН) оголосила 
Міжнародним роком креативної  економіки для сталого розвитку. Ця номінація стала 
визнанням зростання ролі креативних індустрії  на економічнии  розвиток як 
розвинених краї н, так и  краї н що розвиваються. Програма заходів Міжнародного року 
креативної  економіки передбачає проведення низки форумів, конференціи  та 
міжурядових зустрічеи , які мають привернути увагу до проблем, які стримують 
розвиток креативних індустріи  (КІ) та можливостеи , які створюють ці сфери [5]. 

За даними UNCTAD креативні індустрії  в світі стають головним стратегічним 
напрямком підвищення конкурентоспроможності, продуктивності, заи нятості та 
стіи кого економічного зростання краї н на міжнародному рівні [13]. Стрімке зростання 
обсягів виробництва та реалізації  послуг, сприяло створенню нових робочих місць, а 
стіи кість до кризових явищ, наприклад пандемія CONID-19, робить креативні галузі 
привабливими для інвесторів як на приватному, так і на державному рівнях. Відкритими 
залишаються питання: дослідження креативних індустріи  з позиції  ї х впливу на 
національну економіку держави, аналізу та оцінки ї х ефективності з позиції  
менеджменту та прогнозування тенденціи  ї х розвитку для створення та впровадження 
маркетингових стратегіи . 

Терміни «креативні індустрія», «креативнии  кластер», «креативне місто», 
«маркетинг креативних індустріи » стають все більш розповсюдженим та часто 
використовуваними, а отже потребують чіткого визначення ї х змісту на законодавчому 
рівні. Закон Украї ни «Про культуру» дає наступне визначення креативних індустріи  [1]: 
«Креативні індустрії  - види економічної  діяльності, метою яких є створення доданої  
вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження». 
Базові види економічної  діяльності, які належать до креативних індустріи  визначені 
розпорядженням КМУ від 24.04.2019 № 265-р «Про затвердження видів економічної  
діяльності, які належать до креативних індустріи » [2]. 

Креативні кластери – це особливе місце, декілька підприємств, фірм, маи стерень, 
офісів, які об’єднані в спільному просторі і заи няті в сфері культурного 
підприємництва [8]. 

Концепцію «креативного міста» ще наприкінці 1980-х представив британськии  
дослідник Чарльз Лендрі [11] і з того часу ця ідея стала глобальним рухом, якии  втілює 
нову парадигму міського планування. Чарльз Лендрі стверджує, що культура творчості 
залежить від критичної  маси людеи , які зацікавлені у спільніи  роботі та впровадженні 
змін. Він заохочує використання уяви та креативу в державних, приватних і суспільних 
сферах, тим самим створюючи банк ідеи  для можливостеи  і потенціи них вирішень будь-
якої  міської  проблеми [11]. 

В сучасних економічних умова розвиток креативної  індустрії  в Украї ні можливии  
лише на основі маркетингу, якіи  дозволяє визначити потреби споживачів, канали 
комунікації  з ними та розробити стратегії  розвитку галузі на короткостроковии  та 
довгостроковии  періоди. У сучасному динамічному середовищі креативних індустріи  
важливо мати змогу швидко реагувати на зміни, які відбуваються навколо. Так, 
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застосування інструментів маркетингу дозволить дослідити особливості поведінки 
споживача, виявляючи и ого віртуальні інформаціи ні звички, описати и ого профіль. 
Зібрана інформація є підґрунтям для створення маркетингової  стратегії  розвитку 
креативних індустріи  та формування конкурентних переваг високотехнологічним 
підприємствам за рахунок впровадження сучасних релевантних інструментів 
інтерактивного маркетингу.  

Останні два роки для всіх краї н світу були досить важкі, карантинні обмеження у 
зв’язку з пандемією COVID – 19, вплинули на розвиток креативної  індустрії . В нових 
умовах стали домінувати онлаи н-посередники нового покоління, які приділяють увагу 
клієнтському досвіду і натомість мало цікавляться створенням контенту. Вони торгують 
рекламою, споживчими даними або технологіями, але не культурними товарами. 

Розуміючи, що цінність культурних продуктів може бути реалізована тільки з 
точки зору споживання, художники, продюсери і «творці контенту» не можуть 
дозволити собі ігнорувати маркетинг. Цінність культурних продуктів часто носить 
соціальнии  характер – це загальнии  досвід, якии  сприяє встановленню зв'язку і 
спільності між аудиторіями. Визнання і полегшення цих соціальних взаємодіи  слід 
розглядати як продовження творчого процесу, а не як окреме завдання. Деякі з наи більш 
новаторських робіт в театрі, музиці та образотворчому мистецтві включають 
переосмислення характеру досвіду аудиторії , залучення фанатів як співавторів і 
учасників в загальнии  досвід [12]. 

Отже, за цих умов, коли сучаснии  інформаціи нии  простір перенасичено, для 
підвищення конкурентоспроможності, підтримки стіи кості та сталості розвитку 
креативної  сфери необхідно постіи но досліджувати свої х споживачів, ї х потреби і 
проблеми та шукати нові підходи до ї х розуміння. Для цього підприємництва у сфері 
креативних індустріи  мають чітко розуміти, які інструменти маркетингу допоможуть 
розвивати власнии  бізнес, що дозволить відповідати на зовнішні виклики. 

Сфера креативних індустріи , на сьогоднішніи  момент часу, має висхідну динаміку 
свого розвитку. В цих умовах, маркетинг стає одним із наи важливіших видів діяльності 
для функціонування креативних підприємств, що розвиваються. В основі маркетингової  
діяльності організаціи  сектора креативних індустріи  лежить реалізація так званого 
«креативного маркетингу». У загальному значенні під цим терміном прии нято розуміти 
нестандартні підходи до вирішення маркетингових завдань, засновані на виробленні та 
реалізації  нових, нестандартних (креативних) ідеи  і рішень [4]. 

Він дозволяє ідентифікувати потреби споживачів, які ще не сформульовані і 
певною мірою не усвідомлені ними, і пропонує рішення, на які користувачі наи частіше 
відповідають з ентузіазмом. В и ого основі лежить креативна концепція маркетингу. 
Передумовами ї ї  формування і розвитку стали глобальні тенденції , що визначили 
розвиток сучасної  постіндустріальної  економіки, рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Передумови появи креативної концепції маркетингу 

Більшість науковці та практиків, які заи маються питання маркетингу креативних 
індустріи  схожі в думці, що відмінними рисами маркетингу таких організаціи  є [4, 7, 10, 
12]: уміння звернути на себе увагу потенціи них споживачів; здатність відшукувати 
нестандартні рішення маркетингових задач; ефективність впливу на цільові аудиторії . 
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В сучасних умовах, підприємства сектору креативних індустріи  мають 
використовувати нестандартні маркетингові інструменти для визначення потреб 
споживачів, ї х задоволення та якісного обслуговування, розробляти маркетингові 
стратегії  спрямовані на перемогу у конкурентніи  боротьбі на ринку в цілому, 
збереження і зміцнення свого ринкового становища та розширення частки ринку. На 
думку ряду експертів інструментальну основу для реалізації  маркетингу організаціи  
сектора креативних індустріи  складають такі інструменти, табл. 1.  

Таблиця 1. Інструменти для реалізації маркетингу організацій сектора 
креативних індустрій [7, 10, 12] 

Інструмент Зміст 

Івент-маркетинг 
використання комплексу маркетингових заходів, спрямованих на просування 
компанії  сектора креативних індустріи  і ї х продуктів в прив'язці до певної  події  

Партизанськии  
маркетинг 

використання малобюджетних способів реклами, при яких споживачі не розуміють, 
що ї м показують рекламу 

Віруснии  
маркетинг 

засновании  на просуванні, при якому аудиторія створює меседж про продукт або пос-
лугу, якии  здатен викликати інтерес і потенціи нии  продаж бренду або продукту че-
рез повідомлення, які поширюються як вірус, іншими словами, швидко і від людини 
до людини. Ідея полягає в тому, щоб самі користувачі вибирали обмін контентом. 

Ембуш-
маркетинг 

являє собою побудову асоціативного зв’язку між заходом і брендом, які не є офі-
ціи ним спонсором даного заходу і не володіє будь-якими правами на таку асоціацію 

Агресивнии  
маркетинг 

використання наполегливих і маніпулюють методів впливу на цільову аудиторію 

Провокаціи нии  
маркетинг 

використання незвичаи них рекламних акціи , в яких присутні інтриги і викриття 

Арт-маркетинг 
засновании  на застосуванні маркетингових технологіи  в сфері художньої  діяльності і 

мистецтва 

Таким чином, маркетинг креативних індустріи  включає в себе сукупність 
маркетингових стратегіи , підходів, інструментів та методів, які необхідно в комплексі 
використовувати організації  креативної  індустрії  для досягнення свої х ринкових цілеи . 
Поєднання креативних, нестандартних і сміливих рішень з базовими функціями 
традиціи ного маркетингу дозволить виділятися на тлі інших ринкових конкурентів, 
привернути и  утримувати до себе увагу лояльних клієнтів та забезпечити собі переваги 
на ринку. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Таким чином, за результатами дослідження можна стверджувати, що креативні 
індустрії  вносять суттєвии  вклад в національну економіку краї ни та підвищення ї ї  
конкурентоспроможності на світовому ринку. Креативні індустрії  здіи снюють як 
прямии  вплив - збільшення випуску в креативних галузях еквівалентне величині 
додаткових кінцевих споживчих витрат сектору загального державного управління на 
товари та послуги, так і непрямии  – за рахунок одночасного споживання та постачання 
товарів та послуг з інших галузеи  для потреб власного проміжного споживання для 
випуску готового продукту. Все це доводить необхідність примножувати та розвивати 
сферу креативних індустріи . Використання маркетингового інструментарію дозволить 
визначити та моніторити споживчі уподобання, обґрунтовувати цільову аудиторію та 
відповідно обирати наи більш дієві методи впливу на неї , результати дослідження 
конкурентів та оточуючого середовища сприятимуть розробці маркетингової  стратегії  
та політики в сфері креативних індустріи . Потребує подальшого дослідження та 
обґрунтування теоретико – метологічнии  базис маркетингу креативних індустріи . 
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Вступ 

Кризові процеси в розвитку підприємств мережевих структур зумовлені, 
насамперед, неефективністю управління. У зв’язку з цим, у відповідь на сучасні виклики 
економічного розвитку трансформуються системи управління мережевою структурою, 
популярність здобувають інноваціи ні, нетрадиціи ні підходи до управління. Одним з них 
є проєктнии  підхід. И ого застосування в системі управління організацією приводить до 
ї хньої  трансформації , яка стосується безпосередньо, у тому числі, і управління забез-
печенням економічною безпекою. Тому в сучасних умовах ця підсистема управління 
також вимагає перебудови з використанням інструментарію проєктного підходу. Однак 
на практиці це зробити важко через недостатню сформованість відповідного науково-
методичного апарата. 

Дослідження сучасної  проблематики з питань економічної  безпеки підприємств 
мережевих структур висвітлюють такі провідні науковці як О. Ареф’єва, І. Бінько, 
О. Вівчар, В. Геєць, Л. Головкова, В. Духов, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, Т. Косянчук, 
Т. Кузенко, В. Микитенко, В. Мунтіян, В. Храпкіна та ін. Тим часом сучасна проєктнии  
підхід щодо забезпечення економічної  безпеки підприємств мережевих структур 
залишися поза полем зору згаданих учених. 

Мета статті 

Метою статті є обґрунтування концептуальних аспектів економічної  безпеки, а 
також дослідження практичного застосування проєктного підходу в контексті 
зміцнення економічної  безпеки мережевих структур. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

На основі проведених досліджень встановлено, що застосування проєктного під-
ходу до забезпечення економічної  безпеки підприємств мережевих структур дозволяє 
нівелювати фактори неефективних витрати часу и  дефіциту ресурсів за рахунок концен-
трації  зусиль на пріоритетних цілях і завданнях, пов’язаних з неи тралізацією наи більш 
істотних загроз економічної  безпеки. На дании  період часу, конкретні інструменти 
проєктного управління при інтегруванні ї х у систему управління економічної  безпеки 
підприємств мережевих структур вимагають адаптації  и  доопрацювання.  

Слід відзначити, що одним із ключових аспектів, що забезпечують безперервне 
безперебіи не функціонування всіх внутрішьомережевих процесів, є ї ї  економічна 
безпека. Фінансово-господарська діяльність підприємств мережевих структур отримує 
основні небезпеки, виклики та загрози, викликаних зовнішніми и  внутрішніми 
факторами. Фактори, що мають вплив на складові діяльності підприємств мережевих 
структур, неоднорідні и  вимагають постіи ного спостереження, аналізу и  контролю [6]. 

Облік, моніторинг і аналіз даних факторів досить трудомісткии  процес, що 
вимагає значних тимчасових і певних фінансових витрат, що обумовлює необхідність 
виділення повноцінної  системи, відповідальної  за забезпечення економічної  безпеки 
підприємств мережевих структур. 

В даних умовах функціонування, забезпечити повноціннии  моніторинг і облік 
даних факторів у відсутності відповідної  системи забезпечення економічної  безпеки 
підприємств мережевих структур неможливо. Сама ж система потребує відповідного 
теоретичного, методологічного и  правового забезпечення. Теоретичні аспекти 
економічної  безпеки, такі як загрози, критерії , показники и  індикатори на практиці не 
одержують реального застосування через відсутність конкретних управлінських рішень, 
спрямованих як на «точкове» усунення недоліків у системі (тактичні заходи), так і 
перспективних стратегічних заходів. 

На основі проведених досліджень доведено, що економічна безпека підприємств ме-
режевих структур розглядається як проєкт. На основі наукових праць Андрушківа Б. М. 
запропоноване поняття «економічна безпека» з позиціи  проєктного підходу [1, с. 78]. 
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Дослідники німецького інституту по стандартизації  DIN розглядають проєкт як 
набір ознак. У результаті під проєктом розуміється підприємницька структура, яке в 
значніи  мірі характеризуються неповторністю умов у ї хніи  сукупності. Із цих позиціи  
«ЕБ – проєкт» можна визначити, як економічну систему на яку мають вплив 
різноманітні негативні внутрішні і зовнішні фактори, що вимагають прии няття певних 
управлінських  рішень для досягнення певного рівня економічної  безпеки. 

У свої х наукових працях І. І. Мазур визначає проєкт як зміну системи. На думку 
вченого-економіста будь-якии  проєкт являє собою деяке завдання, що має вихідні дані, 
необхідні результати и  мети, що обумовлюють спосіб ї ї  розв’язку. Згідно з даним 
підходом, проєкт економічна безпека – це переклад економічної  системи, що 
характеризується фактичними показниками економічної  безпеки в стан із цільовими 
показниками, з урахуванням досягнення яких формується відповіднии  план заходів. 
Формування даної  теоретичних постулатів доводив Ю.І. Попов, особливу увагу приділяв 
встановленим цілям, досягнення яких визначає завершення проєкту. 

Враховуючи складність і багатогранність поняття, сутності и  структури 
економічної  безпеки, необхідно враховувати значне число як економічних, так і 
нормативно-правових особливостеи  діяльності конкретної  організації . У зв’язку із цим 
слід звернути увагу и  на підхід, запропоновании  Бондарчук Ю. та Марущак А., що 
розглядали проєкт як сукупність планових документів. Згідно з даним трактуванням, 
проєкт – це сукупність документів, що містять принципове або остаточне рішення, що дає 
повне розуміння про об’єкт і наступні дані для розробки документації . Таким чином, 
економічна безпека як проєкт визначається як сукупність управлінських рішень 
організаціи но-економічного характеру, що регулюють процес діяльності організації  в 
умовах впливу різного роду загроз у відповідної  нормативно-правової  форми [2]. 

Наи більш повним і точним нам представляється підхід, представлении  Е. А. Яков-
лєвим. Дании  підхід визначає проєкт як сукупність заходів. Система взаємопов’язаних 
цілеи  і програм ї х досягнення, що представляють собою комплекс, відповідним чином 
організаціи них заходів. Таким чином, економічна безпека підприємств мережевих 
структур являє собою сукупність заходів, спрямованих на забезпечення економічних 
інтересів мережевої  системи, за допомогою підвищення показників загроз в умовах 
обмежених фінансових і тимчасових ресурсів. На сьогоднішніи  день поєднання двох 
підходів – проєктного и  процесного – застосовується досить ефективно. У теж час для 
впровадження и  застосування даної  методики потрібна розробка відповідного 
корпоративного стандарту для уніфікації  процедур управління та векторів розвитку 
застосування процесного або проєктного підходів залежно від проведених заходів. 

При адаптації  системи проєктного управління підприємств мережевих структур з 
лініи ною структурою управління часто відбувається перехід до матричного управління, 
коли кожнии  співробітник одночасно підпорядковується керівникам структурного 
підрозділу и  проєкту, що викликає певні проблеми у зв’язку з відсутністю чітких 
пріоритетів щодо прии няття управлінських рішень [5, с. 42]. 

У теорії  управління виділяють три типи матричної  структури. 
1. Слабка матриця являє собою систему управління підприємств мережевих 

структур, при якіи  більша частина повноважень вирішується безпосередньо 
керівниками. Такии  тип управління характеризується слабкими проєктними зв’язками. 

2. Тверда матриця являє собою систему управління, при якіи  спостерігається 
максимальна віддача співробітників у проєкті за рахунок командного рішення завдань 
и  сильних зв’язків. До недоліків такого типу управління ставиться відсутність лідера, що 
володіє вирішальним словом при прии нятті управлінських рішень, що може привести 
до краху цільових орієнтирів при відсутності прии няття колективних рішень. 

3. Збалансована матриця припускає пошук принципів взаємодії  між лініи ними и  
проєктними менеджерами, що дозволяють зконцентрувати діяльність підлеглих. 
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Керівництво організації  в такому випадку здіи снює загальнии  контроль і в процесі 
моніторингу лише корегує поточні цілі и  завдання з урахуванням проєктних рішень. 

Забезпечення ефективного поєднання процесної  і проєктної  діяльності підпри-
ємств мережевих структур припускає наступні етапи: 

1. Розробка структури операціи ної  діяльності підприємств мережевих структур. 
На даному етапі керівниками проєкту проводиться формальнии  опис організаціи но-
функціональної  структури бізнес-процесів, виділення усіх функціи  організації , 
призначення виконавців. Часткова реструктуризація бізнес-процесів дозволяє замінити 
надлишкові и  дублюючі функції  на відсутні. 

2. Створення механізмів реалізації  процесів у проєктніи  формі: 
– побудова альтернативних варіантів реалізації  процесів; 
– адаптація системи управління мережевою структурою и  перехід до виконання 

проєктів; 
– формування регламентів взаємодії  власників процесів з керівниками проєктів. 
3. Створення механізмів уніфікованого виконання проєктів. Процеси, необхідні 

для виконання проєктів, групуються и  описуються у формі процедур. За кожною 
процедурою закріплюється менеджер, що контролює ї ї  ефективну реалізацію и  
подальшии  розвиток, що забезпечує рівність між проєктами и  процесами [4, с. 115-116]. 

Еволюція застосування процесного и  проєктного підходів до організації  бізнес-
процесів підприємств мережевих структур проявляється в наступних організаціи но-
штатних структурах. 

1. Процеснии  підхід – основна и  допоміжна діяльність реалізуються як сукупність 
повторюваних процесів. 

Допоміжна діяльність Основна діяльність 

Кадри Рух продукції  

Фінанси Виконання робіт 

Юристи Надання послуг 

Рис. 1. Структура підприємств мережевих структур, що застосовує процесний підхід 

2. Використання проєктного підходу з метою виходу на нові ринки збуту та 
впровадження інноваціи . 

Допоміжна діяльність Основна діяльність Проєктна діяльність 

Кадри Рух продукції  P1- інновації  

Фінанси Виконання робіт P2- нові ринки збуту 

Юристи Надання послуг Pn- інші проєкти 

Рис. 2. Структура підприємств мережевих структур, що застосовує проєктний підхід 1 

3. Використання проєктного підходу до підприємств мережевих структур 
основної  діяльності. 

Допоміжна діяльність Основна проєктна діяльність 

Кадри P1 

Фінанси P2 

Юристи Pn 

Рис. 3. Структура підприємств мережевих структур, що застосовує проєктний підхід 2 

4. Використання проєктного підходу до організації  бізнес-процесів у цілому.  
Дании  поділ по типах організаціи них структур дозволить переи ти до більш 

точного розуміння економічної  безпеки и  адаптувати систему показників економічної  
безпеки до цілям і завданням підприємств мережевих структур.  

Проведемо співвідношення перерахованих вище типів організаціи  і економічної  
безпеки, отримані результати представимо в табл. 2. У цеи  час розвиток теорії  и  
практики управління проєктами здіи снюється відповідно до стандарту ANSI Pmbok та 
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являє собою частину діяльності, у процесі якої  визначаються и  досягаються чіткі цілі 
проєкту при балансуванні між об’єтом робіт, ресурсами, часом, якістю и  ризиками. 

Основна проєктна діяльність 

P1 Кадри Фінанси Юристи 

P2 Кадри Фінанси Юристи 

Pn Кадри Фінанси Юристи 

Рис. 4. Структура підприємств мережевих структур, що застосовує проєктний підхід 3 

Таблиця 2. Співвідношення типів організації і економічної безпеки 

№ Тип організаціи  
Підхід до еконо-
мічної  безпеки 

1. П Процеснии  підхід Традиціи нии  

2. П 
Застосування проєктного підходу з метою виходу на нові ринки збуту, 

впровадження інноваціи  
Проєктнии  1 

3 П Застосування проєктного підходу до організації  основнии  діяльності Проєктнии  2 

4 П Застосування проєктного підходу до організації  бізнес-процесів у цілому Проєктнии  3 

Ключовим фактором успіху проєктного управління є наявність чіткого зазда-
легідь визначеного плану, мінімізації  ризиків і відхилень від плану, ефективного управ-
ління змінами. Результатом проєкту може бути не тільки продукція, але и  розв’язання 
певних внутрішніх завдань по підвищенню якості продукції  и  ефективності організації  
праці, оптимізація фінансових потоків. На основі проведених досліджень відзначено, 
що економічна безпека може розглядатися в якості забезпечення проєкту [3]. 

Сучасна теорія проєктного управління одержала досить якісне наукове 
обґрунтування и  широке практичне застосування. У цеи  час основні процедури 
управління проєктом формуються відповідно до традиціи ної  методології  и  такими 
методологіями, як IPMA, PMI, PRINCE2. Доведено, що основні етапи роботи над проєктом 
під методологію PRINCE2 варто представити у співвідношенні основних складових 
економічної  безпеки підприємств мережевих структур и  процедур проєктного підходу. 
Отримані результати представимо у табл. 2. 

Таблиця 2. Співвідношення основних складових економічної безпеки підприємств 
мережевих структур і процедур проєктного підходу 

№ 
Складові системи 

економічної  безпеки 
Процедури відповідні до 

проєктного підходу 
Реалізація проєкту «Економічна безпека 

підприємств підприємств мережевих структур» 

1 
Визначення рівня 
економічної  безпеки 

Початок проєкту (SU). 

Визначення відхилення фактичного рівня 
економічної  безпеки підприємства від цільового 

2 
Загрози економічної  

безпеки 
Виявлення загроз економічної  безпеки 

3 

Критерії , показники, 
індикатори економіч-
ної  безпеки, граничні 
значення показників 

Планування проєкту (PL). 

Розрахунки сценарних варіантів співвідношення: 
а) високии  бюджет, короткостроковии  період; 
б) середніи  бюджет, середньостроковии  період; 
в) низькии  бюджет, довгостроковии  період. 

4 
Заходи протидії  

загрозам 
Управління проєктом (DP). 

Складання плану заходів – графік Ганта на три 
періоди (короткостроковии , середньостроковии , 

довгостроковии ) 

5 Механізм протидії  

Контроль стадіи  (CS). 
Контроль меж стадіи  (SB). 
Управління реалізацією 

продукції  (MP). 

Реалізація завдання оптимізації  фінансових 
ресурсів на основі методу критичних ланцюгів 

6 Моніторинг Закінчення проєкту (CP). 
Визначення загроз економічної  безпеки 

підприємства у відповідності із ключовими 
детермінантами 

З практичної  точки зору варто відзначити, що заключним етапом буде формуван-
ня плану, що відображає ключові детермінанти и  показники системи економічної  
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безпеки організації , з метою визначення наявних ресурсів, часу и  можливостеи  по 
підвищенню рівня економічної  безпеки організації . 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Прорезюмувавши вище описане відзначаємо, що запропонована методологія 
дозволяє адаптувати процес забезпечення економічної  безпеки з обліком усіх ї ї  
складових на основі традиціи ної  методології  (виявлення загроз, оцінка, протидія, 
моніторинг) до проєктного підходу (досягнення мети в умовах обмежених ресурсів), що 
дозволяє використовувати всі переваги для діяльності підприємства в контексті 
ефективного нормативно-правового функціонування. Система показників дозволяє 
здіи снювати моніторинг загроз і застосовувати заходи протидії  виходячи із 
застосовуваної  організаціи ної  структури. 
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Анотація 
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EU, Directive 2016/943 on the protection of undisclosed information was developed and approved in June 2016. how 
and business information (trade secrets) from illegal receipt, use and disclosure (hereinafter - the Directive). The 
Directive introduces the concept of "trade secret", defines the lawful and illegal acquisition, use and disclosure of trade 
secrets, establishes procedures and remedies for the illegal acquisition, use or disclosure of trade secrets in the context 
of the application of security conditions. 
The purpose of the article is to substantiate the essential characteristics of trade secrets, as well as to study the legal 
framework of domestic experience and international cooperation on the basis of a practical mechanism for ensuring 
safe operating conditions. 
The article examines the conceptual and categorical apparatus of trade secrets and the regulatory framework for 
international cooperation, respectively. The practical set of measures to preserve the confidentiality of trade secrets 
is substantiated. As a result of scientific research, the essential and substantive characteristics of provision the 
Directive as the main legal vector of ensuring safety conditions have been identified. Based on this, the implementation 
the legal aspects of international cooperation in the context of secure measurement at trade secrets is demonstrated. 
Summarizing scientific research, it should be noted that a country like Belgium, taking into account the Directive, has 
adopted a law aimed at protecting undisclosed know-how and commercial information (trade secrets) from illegal 
possession, use and disclosure. This Law has implemented all the above-mentioned recommendations on the 
protection of trade secrets during court proceedings. It is investigated that the German parliament passed the Law 
on Trade Secrets of the Federal Government. This law implements European Parliament Directive (EU) 2016/943 on 
the protection of undisclosed know-how and trade information (trade secrets) against their illegal acquisition, use 
and disclosure in German national law in order to establish uniform protection of trade secrets. The law provides for 
the confidentiality of court proceedings. In civil proceedings, by granting jurisdiction to certain specialized courts in 
cases of commercial secrecy, the possibility of classifying the proceedings as confidential at the request of one of the 
parties, and the potential limitation of the number of persons entitled to access evidence and / or hearings.  

Keywords: international cooperation, normative-legal base, Directive, trade secret, security contexts, security 
conditions. 

JEL classification: F50 

Вступ 

З метою зближення законодавств держав-членів ЄС у сфері поводження із 
закритою інформацією і встановлення на всіи  території  ЄС порівнянного рівня захисту 
такої  інформації  від незаконного отримання, використання або розголошення ЄС була 
розроблена і в червні 2016 року затверджена Директива 2016/943 про захист 
нерозкритих ноу-хау і ділової  інформації  (комерціи ної  таємниці) від незаконного 
отримання, використання і розголошення (далі – Директива) [1]. Директива вводить 
поняття «комерціи на таємниця», визначає, що є законним і незаконним отриманням, 
використанням і розголошенням комерціи ної  таємниці, встановлює процедури та 
засоби правового захисту при незаконному отриманні, використанні чи розголошенні 
комерціи ної  таємниці в контексті застосування безпекознавчих умов. 

Дослідження сучасної  проблематики з питань нормативно-правового базису 
міжнародного співробітництва забезпечення комерціи ної  таємниці в контексті 
безпокознавчих умов висвітлюють такі провідні науковці, як: В. Боняк, І. Блищенко,  
Е. О. Вівчар, Демськии , А. Каздим, Г. Кохан, Ю. Кузувков, Є. Логінов, М. Мельник, Р. Сенін, 
А. Сухаренко, Н. Таганцев, О. Терещук, В. Цепелев. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є обґрунтування сутнісної  характеристики комерціи ної  таємниці, а 
також дослідження нормативно-правового базису вітчизняного досвіду та 
міжнародного співробітництва на основі практичного механізму забезпечення 
безпекознавчих умов функціонування. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

На основі проведених досліджень встановлено, що комплексне аналізування 
положень Директиви та законодавства Украї ни щодо охорони комерціи ної  таємниці 
свідчить про актуальність уточнення окремих питань охорони комерціи ної  таємниці в 
Украї ні, що як наслідок дасть можливість забезпечити високии  рівень безпекознавчих 
умов. Так, на основі проведених досліджень доведено, що у Главі I надається визначення 
комерціи ної  таємниці, аналогічне визначенню нерозкритої  інформації  Угоди TRIPS. 
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Відповідно до статті 2 Директиви під комерціи ною таємницею розуміється інфор-
мація, яка одночасно відповідає таким вимогам: а) є секретною в тому розумінні, що вона 
в цілому чи в певніи  конфігурації  і підборі ї ї  компонентів не є загальновідомою або легко 
доступною особам в певних колах, які зазвичаи  мають справу з подібною інформацією; 
б) вона має комерціи ну цінність, оскільки вона секретна; в) особою, що правомірно 
володіє нею, прии няті розумні заходи для збереження такої  інформації  в секреті.  

Визначення поняття «комерціи на таємниця» в ЦК Украї ни законодавець 
переи няв з Угоди TRIPS, тому, останнє відповідає визначенню в Директиві 2016/943. 
Єдиним моментом, на думку, Ю.М. Капіци, слід виправити помилку у перекладі 
визначення комерціи ної  таємниці у ст. 505 ЦК Украї ни з визначення нерозкритої  
інформації  Угоди TRIPS стосовно не загально відомості комерціи ної  таємниці (у діючіи  
редакції  зазначено, що комерціи на таємниця є невідомою інформацію) [2, с. 253]. 

Глава II Директиви визначає випадки неправомірного та правомірного 
отримання комерціи ної  таємниці.  

Так, Відповідно до Закону Украї ни «Про захист від недобросовісної  конкуренції » 
та ст. 36 ГК Украї ни неправомірне збирання, розголошення та використання 
комерціи ної  таємниці є правопорушенням і видом недобросовісної  конкуренції . Зокрема 
це: 1) неправомірне збирання комерціи ної  таємниці; 2) розголошення комерціи ної  
таємниці; 3) схилення до розголошення комерціи ної  таємниці; 4) неправомірне 
використання комерціи ної  таємниці [3; 4]. 

Передбачивши випадки неправомірного отримання комерціи ної  таємниці, 
законодавцем не визначено, що комерціи на таємниця може бути отримана правомірно 
шляхом незалежного відкриття або створення, зворотного інжинірингу. 

Суттєвим і не передбаченим нормами національного законодавства, на думку, 
Ю.М. Капіца, є визначення Директиви неправомірним використання комерціи ної  
таємниці третьою особою, яка безпосередньо не була причетна до неправомірного 
отримання комерціи ної  таємниці, проте знала або за відповідних обставин мала знати, 
що відомості, що ї и  повідомлені, становлять комерціи ну таємницю [2, с. 254]. 

Аналізуючи вище зазначении  Закон Украї ни «Про захист від недобросовісної  
конкуренції » та ГК Украї ни, можна припустити, що таке положення законодавцем 
передбачено п. 4 «неправомірне використання комерціи ної  таємниці». Як зазначає 
О.О. Бакалінська, чинне законодавство не вимагає, щоб суб’єкт господарювання сам 
збирав чи схиляв до розголошення комерціи ної  таємниці, чи фінансував цеи  процес 
достатньо, щоб він використовував цю інформацію у виробничому чи управлінському 
процесі і розумів, що відповідна інформація є комерціи ною таємницею конкурента, а ї ї  
використання надасть змогу суб’єкту господарювання отримати переваги в конкуренції  
чи перемогти в конкурентніи  боротьбі за рахунок контролю і використання цієї  
інформації  [5, с. 358]. 

Діаметрально протилежним баченням щодо визначення шляхів удосконалення 
чинного законодавства є проблема віднесення комерціи ної  таємниці до об’єктів 
інтелектуальної  власності. Директивою ЄС комерціи на таємниця не визначена об’єктом 
права інтелектуальної  власності. Як вважає Ю.М. Капіца, такии  підхід застосовано 
Європеи ською комісією свідомо для уникнення зміни традиціи  держав-членів з охорони 
комерціи ної  таємниці різними інститутами права, а також побоюванням, що це може 
призвести до надмірного захисту, що є шкідливим для конкуренції  [2, с. 254]. 

У книзі 4 ЦК Украї ни поряд з іншими об’єктами інтелектуальної  власності 
законодавець визначає комерціи ну таємницю. Поряд з цим, не всі об’єкти і не будь-які 
відомості, що можуть бути віднесенні до комерціи ної  таємниці, є результатом 
інтелектуальної  (творчої ) діяльності. Згідно ч. 2 ст. 505 ЦК Украї ни комерціи ною 
таємницею можуть бути відомості технічного, організаціи ного, комерціи ного, 
виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть 
бути віднесені до комерціи ної  таємниці [6]. На наш погляд, поняття комерціи ної  
таємниці є ширшим, ніж поняття об’єкта інтелектуальної  власності. Таким чином, щодо 
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співвідношення інформації , яка захищається за допомогою законодавства про 
інтелектуальну власність та конфіденціи ної  інформації , що є комерціи но цінною, то 
воно виглядає наступним чином: комерціи на таємниця не обов’язково є об’єктом 
інтелектуальної  власності, однак інформація, що захищена законодавством про 
інтелектуальну власність, може бути визнана комерціи ною таємницею. 

Актуальним є положення Директиви щодо сплати збитків особою, що діяла 
добросовісно. Так, особа, яка діяла добросовісно, замість обмеження використання 
комерціи ної  таємниці або вилучення товарів може сплатити компенсацію, що не 
перевищує суму роялті, яка була б сплачена при отриманні ліцензії  на використання 
комерціи ної  таємниці. Серед інших положень, які варто врахувати: уточнення порядку 
забезпечення позову та запобіжних заходів, захист комерціи ної  таємниці під час 
судового провадження, уточнення законодавства стосовно розкриття комерціи ної  
таємниці у публічних інтересах тощо. 

Так, важливою для наслідування є вимога надання позивачем доказів про 
існування комерціи ної  таємниці, що позивач є особою, що має права на комерціи ну 
таємницю, а також що комерціи на таємниця була отримана незаконно або що незаконне 
отримання, використання або розкриття комерціи ної  таємниці є неминуче. А також, 
можливість суду накладати санкції  на позивача, коли з’ясується, що позов не є 
обґрунтованим та позивач розпочав судову справу недобросовісно. 

Удосконалення потребує і чинне процесуальне законодавство в питанні 
забезпечення під час будь-якого виду судового провадження обмеження доступу до 
матеріалів, які містять відомості, що становлять комерціи ну таємницю, зокрема, шляхом 
визначення кола осіб, які матимуть доступ як такии  та можливість ознаи омлюватися з 
матеріалами справи. 

Так з практичної  точки зору варто відзначити, що за частиною 2 статті 9 
Директиви встановлено, що Державам-членам слід забезпечити, щоб компетентні судові 
органи за обґрунтованим клопотанням однієї  зі сторін або за власною ініціативою могли 
вжити конкретні заходи, необхідні для збереження конфіденціи ності будь-якої  
комерціи ної  таємниці, або передбачуваної  комерціи ної  таємниці, що використовуються 
чи згадуються під час судового провадження, яке здіи снюється у зв’язку із незаконним 
одержанням, використанням та розголошенням комерціи ної  таємниці [1]. 

Вище зазначені заходи передбачають в контексті забезпечення безпекознавчих 
умов:  

1) обмеження доступу до документів, що містять комерціи ну таємницю чи 
відомості, які вважаються комерціи ною таємницею; 

2) обмеження доступу до судових засідань, у яких може бути розголошена 
комерціи на таємниця чи відомості, які вважаються комерціи ною таємницею, а також 
будь-які записи таких засідань надавати обмеженому колу осіб;  

3) надання будь-яким іншим особам, які не входять до обмеженого кола осіб, 
неконфіденціи ну версію будь-якого судового рішення, у якому відсутні фрагменти 
матеріалів, що містять комерціи ну таємницю [1]. 

Кількість осіб, згідно Директиви, не повинна бути більшою, ніж це необхідно для 
забезпечення дотримання прав сторін судового провадження на ефективнии  засіб 
правового захисту та на справедливии  судовии  розгляд, і має включати принаи мні одну 
фізичну особу від кожної  сторони та відповідного адвоката або іншого представника 
сторони у судовому процесі. 

Такі положення Директиви, на наш погляд, є достатніми та обґрунтованими, 
оскільки передбачають можливість захисту комерціи но цінної  інформації  шляхом 
обмеження доступу до матеріалів, які містять комерціи но цінні відомості, так і 
обмеження щодо осіб, котрі мають доступ до інформації  та можливості ознаи омлення з 
матеріалами справи. 

Захист комерціи ної  таємниці за нормами національного законодавства 
здіи снюється шляхом застосування загальних положень процесуального законодавства, 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2.  

123 

що регламентують гласність судового процесу і обмежується лише можливістю 
проведення закритих судових засідань, до яких мають доступ лише учасники справи, а 
також особливим режимом проголошення судового рішення. 

Так,відповідно до ч. 7ст. 7 ЦПК Украї ни, ч. 8 ст. 8 ГПК Украї ни; ч. 8 ст. 10 КАС 
Украї ни, розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли 
відкритии  судовии  розгляд може мати наслідком розголошення таємної  чи іншої  
інформації ,що охороняється законом. Під час такого розгляду можуть бути присутні 
лише учасники справи, а в разі необхідності – свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі. 
Суд попереджає зазначених осіб про обов’язок не розголошувати інформацію, для 
забезпечення захисту якої  розгляд справи або вчинення окремих процесуальних діи  
відбувається в закритому судовому засіданні [7; 8; 9]. 

Ч. 2 ст. 27 КПК Украї ни передбачено, що слідчии  суддя, суд може прии няти 
рішення про здіи снення кримінального провадження у закритому судовому засіданні 
впродовж усього судового провадження або и ого окремої  частини, зокрема, якщо 
здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до 
розголошення таємниці, що охороняється законом [10]. 

Інших норм, які б захищали комерціи но цінну інформацію під час судового 
провадження чинними процесуальними кодексами не передбачено. 

Таким чином, в Украї ні норми, що регулюють питання, пов’язані з комерціи ною 
таємницею, містяться в різних нормативно-законодавчих актах Тому, підтримуючи 
позиції  багатьох науковців та практиків, наголошуємо на необхідності прии няття 
спеціального закону Украї ни щодо охорони та захисту комерціи ної  таємниці 
гармонізованого з міжнародно-правовими стандартами охорони комерціи ної  таємниці, 
що обумовлено практичною потребою в регламентації  певної  групи суспільних 
відносин, що виникають у зв’язку з комерціи ною таємницею, які не урегульовані 
нормами права, а також відсутністю законів, здатних виконати цю функцію згідно до 
стандартів ЄС [11]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Прорезюмувавши наукові дослідження слід відзначити, що така краї на, як 
Бельгія, з урахуванням Директиви прии няла Закон, якии  спрямовании  на захист 
нерозкритих ноу-хау та комерціи ної  інформації  (комерціи ної  таємниці) від незаконного 
заволодіння ними, ї х використання та розкриття. У вказаному Законі були 
імплементовані усі передбачені Директивою вищенаведені рекомендації  щодо захисту 
комерціи ної  таємниці під час здіи снення судового провадження. Досліджено, що 
парламент Німеччини прии няв Закон про комерціи ну таємницю Федерального уряду. 
Цеи  закон реалізує Директиву (ЄС) 2016/943 Європеи ського парламенту про захист 
нерозкритого ноу-хау і комерціи ної  інформації  (комерціи ної  таємниці) від ї х 
незаконного придбання, використання та розкриття в національному законодавстві 
Німеччини з метою встановлення однорідного захисту комерціи ної  таємниці. Закон 
передбачає положення про конфіденційність судового розгляду. В ході цивільного 
судочинства, надаючи дозвіл на передачу юрисдикції  певним спеціалізованим судам у 
випадках порушення комерціи ної  таємниці, можливість класифікувати судовии  процес 
як конфіденціи нии  за запитом однієї  з сторін, і потенціи не обмеження числа осіб, які 
мають право на доступ до доказів і / або слухань. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 
РИНКУ БУДМАТЕРІАЛІВ 

Болотна О. В., Лісений Є. В., Гребенюк О. Р. Удосконалення маркетингової діяльності 
суб’єктів підприємництва на ринку будматеріалів. Український журнал прикладної 
економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 125 – 130. 

Анотація 
У статті проаналізовано сучасні кризові зовнішні фактори впливу на роботу підприємств в 2020-2021 
роках та визначені найбільш ефективні шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємств у 
світі на сьогоднішній день. До останніх можна віднести перехід в online-маркетинг тих, хто займався лише 
offline діяльністю, створення образу безпечної та надійної компанії під час пандемії та більш поглиблена 
робота з аналітикою, за допомогою аналізу сайту підприємства, встановлення системи IP-телефонії та 
впровадження CRM-систем. Надано практичні рекомендації щодо зміни роботи маркетингу суб’єктів 
підприємництва на ринку будматеріалів за допомогою використання CRM-систем - це аналіз даних про 
клієнтів, вдосконалення сегментації, інтегрування електронного маркетингу, індивідуалізація 
маркетингових повідомлень та більш персоналізований контент, який допоможе налаштувати розсилки 
повідомлень про акції та нововведення відповідно до характеристик клієнтів. Поєднавши соціальні медіа із 
CRM-даними компанія може збільшити взаємодію клієнта із основною інформацією компанії, вони 
зосереджуються не тільки на новому клієнті, але й розвивають стосунки із існуючими клієнтами, до того 
ж працює механізм розкриття потенційних клієнтів за допомогою ключових слів та хештегів. Рішення 
впровадити CRM також дозволить відділам набагато швидше оформлювати звіти через декілька різних 
баз даних із необхідною інформацією, що будуть завжди під рукою за кілька простих кроків. Різні підрозділи 
зможуть безперешкодно отримувати доступ до однієї і тієї ж інформації в одному місці, а менеджмент 
підприємства зможе проаналізувати, чи були попередні кампанії успішними. І хоча такі системи є 
програмами преміум-класу і не дешеві, проте їх впровадження потенційно може знизити ціну надаваних 
послуг чи продукту, оскільки збільшиться продуктивність через оптимізацію робочих процесів, як 
внутрішніх, так і зовнішніх. 

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, CRM-системи.  
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Abstract 
The article analyzes the current external crisis factors affecting the work of enterprises in 2020-2021 and identifies 
the most effective improvements in marketing activities of enterprises in the world today. Which include the transition 
to online marketing of those who were engaged only offline, creating an image of a safe and reliable company during 
a pandemic, and more in-depth work with analytics, by analyzing the company's website, installing an IP-telephony 
system and implementing CRM-systems. Practical recommendations for changing the marketing of businesses in the 
building materials market through the use of CRM-systems - is the analysis of customer data, improving segmentation, 
integrating e-marketing, individualization of marketing messages and more personalized content to help set up 
promotions and innovation according to customer characteristics. By combining social media with CRM data, the 
company can increase customer interaction with the company's core information while focusing not only on the new 
customer, but also promotes relationships with existing customers, and works by revealing potential customers with 
keywords and hashtags.  The decision to implement CRM will also allow departments to report much more quickly 
through several different databases with the necessary information, which will always be at hand in a few simple 
steps.  Different departments will be able to easily access the same information in one place, and the company's 
management will be able to analyze whether previous campaigns have been successful. And although such systems 
are premium and not cheap, their implementation can potentially reduce the cost of services or products provided, as 
productivity will increase through the optimization of workflows, both internal and external. 

Keywords: marketing, marketing activities, CRM-systems. 

JEL classification: M31 

Вступ 

Маркетингова діяльність сьогодні є однією з наи важливіших складових діяльно-
сті підприємства, через вдало запроваджену стратегію показники ефективності діяльно-
сті підприємства швидко зростатимуть, воно завои овуватиме більшии  простір на ринку 
та ставатиме більш конкурентоспроможним. За останні два роки актуальність дослід-
ження впливу глобальних чинників на всі сфери життя людини, в тому числі на підпри-
ємництво загалом і маркетинг зокрема, зросла в декілька разів. Вміння корегувати мар-
кетингову діяльність є ключовим у досягненні виконання маркетингових та інших цілеи  
підприємства. Велика кількість досліджень з питань удосконалення маркетингової  
діяльності здіи снюється провідними вченими в Украї ні та за кордоном, до них належать: 
Дж. Ламбен, Ф. Котлер, І. Ансофф, М. Портер, Д. Деи , Дж. Квін, Г. Мінцберг, А. Стрікленд, 
А. Томпсон, П. Дракер, В. Г. Герасимчук, В. П. Залізнюк, Н. В. Куденко, І. А. Каранжі, 
Є. Г. Панченко та багато інших.  

Мета статті 

Мета та завдання статті: надати практичні рекомендаціи  для вдосконалення мар-
кетингової  діяльності підприємства в умовах впливу глобальних чинників шляхом дослід-
ження суті та інструментів, а також наявних зовнішніх чинників, що на неї  впливають. 
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Виклад основного матеріалу дослідження 

Сьогодні можна сміливо сказати, що успіх будь-якого проекту залежить від 
грамотного використання інструментів маркетингу. Здатність компанії  виживати в 
умовах кризи залежить від кваліфікованого маркетолога, тому в такі періоди увага 
приділяється маркетинговіи  діяльності. Правильнии  маркетинг є запорукою 
довгострокового процвітання компанії , тому недостатнє фінансування для просування 
маркетингу чи дослідження може спровокувати втрату стратегічної  частки ринку та 
поступку позиціи  конкурентам. Роль маркетингу сьогодні, в умовах кризи, полягає в 
тому, щоб визначити мінливі потреби та запропонувати рішення, необхідні 
потенціи ним клієнтам. Необхідно встигнути вжити необхідних заходів, щоб утримати 
споживачів. Під час кризи попит зовсім не зникає, він змінюється лише внаслідок 
сформованих обставин. Наприклад, пандемічна криза 2020-2021 років спричинила масу 
проблем як для малого, так і для великого бізнесу. Маркетологам потрібно було 
передбачити запити та поведінку нової  цільової  аудиторії , а наи головніше – 
перебудувати систему маркетингу та продажів таким чином, щоб усе це відповідало 
ситуації  та новому попиту. Першими до умов пандемії  адаптувалися великі компанії . 
Наприклад, через підвищении  попит на онлаи н-послуги портали платного 
відеоконтенту, такі як Netflix, пропонували безкоштовні підписки на обмежении  період, 
після чого платні клієнти могли залишатися. Також підприємства використовували 
суспільно активне ставлення для забезпечення безпеки потенціи них клієнтів – служби 
доставки продуктів запровадили функцію безконтактної  доставки, доступну в додатках. 

Враховуючи сучасну ситуацію у світі та роботу підприємств у кризовии  період, 
можна визначити основні напрями вдосконалення маркетингової  діяльності підпри-
ємств Украї ни: 1. У онлаи н-сфері стає більше постіи них користувачів, а значить, і більше 
потенціи них клієнтів. Виходячи з цієї  тенденції , необхідно розглянути перспективу 
online-маркетингу для тих, хто заи мався бізнесом лише offline. На допомогу приходять 
такі інструменти контекстної  реклами, як Google Shopping – для інтернет-магазинів, та 
пошукова контекстна реклама для корпоративних підприємств. 2. Клієнт повинен 
розуміти, що взаємодіяти з вами безпечно, тому вживаи те заходи безпеки у зв'язку з 
епідемією на кожному етапі роботи вашої  компанії ; соціальні медіа створять образ 
безпечної  та надіи ної  компанії  під час пандемії . 3. Необхідно приділити особливу увагу 
аналітиці через нових користувачів в онлаи н-просторі. Збір даних про клієнтів (як 
реальних, так і потенціи них), аналіз отриманої  інформації , побудова на ї ї  основі стратегії  
діи , яка включає: зміни інтерфеи с саи ту та оновлення и ого, встановлення налаштування 
системи IP-телефонії  та відстеження викликів, а також впровадження CRM. 

Ринок будівельних матеріалів в Украї ні опинився в ситуації , коли необхідно 
коригувати маркетингову діяльність підприємств, що може означати обмеження 
бюджетів або призупинення певних кампаніи , зниження кількості персоналу та 
кваліфікації  персоналу. Це пов'язано з тим, що деякі виробники стурбовані зменшенням 
кількості відвідувань та обсягом роботи, яку вони замовляють. Тому впровадження 
підприємствами систем CRM на ринку будівельних матеріалів принесе зміни та 
удосконалення в ї х роботі [4, 5, 6]. 

Автоматизація аналітики. Метою впровадження аналітичної  CRM стане аналіз 
даних про клієнтів, щоб керівництво могло краще зрозуміти ринкові тенденції  та 
потреби клієнтів. Це допоможе організації  збільшити прибутковість шляхом створення 
та підтримки міцних відносин зі свої ми клієнтами. Зберігаючи вже існуючих клієнтів 
буде менше потреби витрачати ресурси на маркетинг для пошуку та залучення нових 
клієнтів. Впровадження CRM дозволяє компанії  підтримувати стосунки з клієнтами 
знаючи, чого вони хочуть і коли вони цього хочуть. Використовуючи дані, зібрані з веб-
саи ту, дані про трафік та запити компанії , вона буде мати можливість стратегічно 
націлити певні товари та послуги для підходящого потенціи ного клієнта. Знаючи, що з 
себе представляє замовник чи потенціи нии  клієнт, якии  переглядав веб-саи т, компанія 
зможе надати ї м ширшу інформацію чи сконтактувати, пропонуючи ї м послуги чи 
товари, які зацікавили такого клієнта, – таким чином, виникає вища можливість 
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здіи снення продажу. Отже, націлювання на правильні товари чи послуги потенціи ного 
клієнта може призвести до збільшення продажів, а отже збільшення прибутку. Також 
важливо визнати важливість побудови нових стосунків з перспективними клієнтами, що 
також може принести додатковии  дохід. 

Вдосконалення сегментації. Зараз на будівельних підприємствах сегментують 
клієнтів лише за ї х посадою (прораб, власник фірми чи приватна особа). Рекомендується 
проводити сегментацію за допомогою CRM-системи, це дозволить збирати ширше коло 
даних: на основі нещодавньої  діяльності на саи ті, відповідеи , особистих симпатіи  та ан-
типатіи , вже придбаних продуктів, відкритих електронних листів, відповідеи  на елект-
ронні листи та навіть активності в соціальних мережах. І чим гострішим є профіль потен-
ціи ного замовника, тим більше можливостеи  у маркетингового відділу персоналізувати 
свої  повідомлення та, таким чином, більш влучно комунікувати з клієнтом.  

Електронний маркетинг. CRM, інтегровании  з різними маркетинговими інстру-
ментами електронної  пошти, забезпечує персоналізовании  та прямии  маркетинговии  
контакт з потенціи ними клієнтами. За допомогою CRM суб’єкти підприємництва можуть 
збирати інформацію в одному місці, що включає демографічну інформацію, історію 
покупок, особисті інтереси та всі попередні взаємодії  з юридичною або фізичною 
особами, які допомагають створити персоналізоване повідомлення для заохочення 
замовників. Головною метою інтеграції  CRM є першочергове розуміння споживачів. CRM 
також відстежує продуктивність електронної  пошти в режимі реального часу.  

Персоналізований контент. Після того, як компанія обрала, кого вона бачить як 
цільову аудиторію та було сегментовано базу даних на значущі групи, треба індиві-
дуалізувати маркетингові повідомлення. Сучасні CRM-системи дозволяють звертатися 
до свої х потенціи них та існуючих клієнтів за ї х ім’ям, через пошту чи інші засоби 
комунікації . Крім того, можна справити на них враження, знаючи, для кого вони хочуть 
зробити замовлення, якщо мова и де про компанію. Також знання до кого звертаються 
(чоловік чи жінка, звичаи на приватна особа чи топ-менеджер) суттєво допомогло б 
адаптувати зміст повідомлень та привернути увагу клієнтів. Таким чином можна 
запропонувати ідею, надати інформацію і навіть сформувати все спілкування таким 
чином, щоб воно відповідало конкретному клієнту. 

Вдосконалення розсилок. Зараз у більшості компаніи  під час роботи з клієнтами в 
напрямку інформування про акції  та нові пропозиції  використовується тільки 
месенджер Viber і саи т компанії . Проте саи т – це загальне джерело інформації , а 
аудиторія у Viber досить незначна в масштабі всіх клієнтів компанії . Тому ефективність 
таких заходів достатньо низька. А оскільки CRM допомагає більше дізнаватись про 
клієнтів, хто вони і чому купують певнии  товар, можна налаштувати розсилки 
повідомлень про акції  та нововведення відповідно до характеристик клієнтів. Як 
результат, це дозволить краще задовольнити потреби клієнтів.  

Соціальні медіа. Поєднавши соціальні медіа із CRM-даними компанія може збіль-
шити взаємодію клієнта із основною інформацією компанії . Роблячи це, можна бачити 
взаємодію клієнта з брендом через будь-якии  канал комунікації  та мати уявлення про 
те, ким вони є. Можна легко дістати потенціи них клієнтів через соціальні мережі. Взає-
модія соціальних медіа з CRM зосереджується не тільки на новому клієнті, але и  сприяє 
розвитку стосунків із існуючими клієнтами. Вона працює, розкриваючи потенціи них 
клієнтів за допомогою ключових слів та хештегів. Це дозволить відстежувати галузеві 
ключові слова з наи кращими використаними хештегами. Завдяки CRM менеджер 
соціальних медіа, він же маркетолог, може надавати цільовии  вміст, пропонувати 
спеціальні пропозиції  та допомагати менеджерам з продажів отримати вичерпні дані 
про аудиторію. Також лояльна клієнтська база має вирішальне значення при оцінці 
новими клієнтами можливості співпраці з компанією, вони будуть публікувати відгуки 
через соціальні медіа-платформи, на яких вони активні. Через CRM такі відгуки можна 
буде легко відстежити і відтворити ї х на сторінках компанії , щоб завоювати довіру з боку 
інших. Соціальні медіа у поєднанні з CRM зміцнюють відносини клієнтів із фірмою.  
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Обмін повідомленнями. Впровадження служби обміну повідомленнями за 
допомогою CRM допоможе зв’язатися з аудиторією та надати ї и  відповідну послугу. 
Можна автоматично нагадувати клієнтам про маи бутні пропозиції , події  тощо. Можна 
надсилати клієнтам текст із таких питань, як попередження про відстеження товарів, 
тексти лояльності клієнтів та безкоштовні заохочення (купони, знижки), що надалі 
допомагатиме у організації  щодо розвитку продуктів та послуг відповідно. Можна також 
підключити навіть SMS-сповіщення. 

Телефонія. Рекомендується впровадити CRM, щоб швидше робити вихідні дзвінки, 
це економить час. Менеджер продажів отримає всю інформацію на екрані телефону, 
коли телефонує клієнту, що допомагає швидко та точно обробити ї хні запити.  

Онлайн-чат. Інтеграція CRM із інструментом чату в реальному часі допоможе 
зберегти інформацію, яка виконується у вікні чату. Коли відвідувач надсилає щось в чат, 
CRM автоматично збере інформацію з імені, адреси електронної  пошти та номерів 
телефонів, часу ведення чату та навіть IP-адреси. При цьому, коли цеи  же відвідувач 
знову заходитиме на саи т, менеджер отримає необхідну інформацію і зв’яжеться з ним.  

Автоматизація щоденного завдання. Рекомендується впровадити CRM для 
покращення процесу постановки завдань співробітникам, узгодженості діи , розробки 
спільних планів тощо. Оскільки для безперебіи ного функціонування компанії  потрібно 
щодня виконувати різні завдання, таке нововведення прискорить процес донесення 
інформації  про такі завдання до співробітників. Закривши одне завдання, співробітник 
може приступити до виконання наступного, також це дозволяє в одному місці звіряти на 
скільки це завдання може бути виконано вчасно, відповідно до поставленого 
керівником часу виконання.  

Обмін даними. Зараз введення даних самостіи но та копирсання у різних фаи лах 
вручну сповільнює пошук необхідної  інформації  і гальмує робочі процеси у компанії  в 
цілому. Але впровадивши CRM і налаштувавши процеси обміну даними між 
співробітниками і базою даних, можна значно зекономити час, якии  команда витрачає 
на виконання завдань вручну. Час, якии  звільнився, співробітники можуть 
використовувати для виконання інших завдань.  

База даних про клієнтів. Рекомендується створити уніфіковану велику базу даних 
про клієнтів за допомогою CRM-системи. Така база міститиме всю історію тенденціи  
інтересів та звичок клієнтів, туди також слід додати тих клієнтів, з якими компанія 
співпрацювала до встановлення системи. Зібрана в одному місці інформація має 
вирішальне значення для аналізу бажань кожного клієнта. 

Рішення впровадити CRM також дозволить відділам набагато швидше 
оформлювати звіти через декілька різних баз даних із необхідною інформацією, що 
будуть завжди під рукою за кілька простих кроків. Знову таки, це економить робочии  
час, якого часто не вистачає через невеликии  штат.  

Зменшення витрат на роботу. Ще одним важливим моментом щодо того, чому 
варто впровадити CRM-систему є те, що вона дуже економічна. Хоча такі системи є 
програмами преміум-класу і не дешеві, проте ї х впровадження потенціи но може знизити 
ціну надаваних послуг чи продукту, оскільки збільшиться продуктивність компанії  в 
цілому за рахунок економії  часу. Така економія часу, як вже згадувалось, виникає через 
оптимізацію робочих процесів, як внутрішніх, так і зовнішніх.   

Збільшити координацію між підрозділами. За допомогою CRM-системи різні 
підрозділи зможуть безперешкодно отримувати доступ до однієї  і тієї  ж інформації  в 
одному місці, наи головніше – вона буде актуальна. Наприклад, менеджер з продажу та 
комірник можуть швидко обмінюватися інформацією про наявність того чи іншого 
товару на складі, а зміни в обліку цього товару одразу бачитимуть інші співробітники.  

Аналіз попередніх проектів. Впровадивши CRM, компанія зможе проаналізувати, 
чи були попередні кампанії  успішними та чи дали якісь результати. Це виключає всі 
здогади та думки і допомагає зосередитись лише на тих кампаніях, які були наи більш 
ефективними. Дізнавшись, які з них були наи більш ефективними, цеи  досвід можна буде 
поширити на поточну роботу.  
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Висновки та перспективи подальших досліджень 

Ефективна маркетингова діяльність має враховувати переваги та інтереси клієн-
тів, використовувати всі інструменти, необхідні для ефективної  підтримки підпри-
ємства, бути гнучкою відповідно до умов, що постіи но змінюються та ставити довгостро-
кові цілі. Таким чином, компанії , які працюють на ринку будівельних матеріалів, повинні 
втілювати стратегії , що зможуть бути готовими до непередбачуваних змін на ринку та в 
глобальному середовищі, а ї х співробітники чіткіше усвідомлюватимуть цілі та методи 
роботи підприємства, що підвищить продуктивність роботи підприємства.  

Ринок будівельних матеріалів в цілому є достатньо чутливим до погіршення 
економічної  ситуації , проте різні сегменти галузі по різному реагують на таке 
погіршення. Однак, впровадження CRM-системи допомогло б компаніям удосконалити 
маркетингову діяльність за допомогою зміни принципів роботи з клієнтами: 
поліпшення і оптимізація відносин з клієнтами, щоб стимулювати лояльність та 
підвищити показник ї х утримання. Все це дозволяє використовувати переваги CRM-
системи для персоналізації  взаємодії  з клієнтами, надання клієнту тільки ту інформацію 
і товар, якии  и ому цікавии , а також оптимізувати процеси документообігу, обміну 
інформацією між підрозділами та співробітниками. 
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Вступ 
Сучасний розвиток економіки, а також зміцнення національної безпеки є неможливим без застосування 
сучасних стратегічних підходів управління діяльності підприємств. Не винятком сьогодні є і 
нафтопереробна сфера, зокрема в частині управління нафтотранспортних підприємств, які відіграють 
основну роль у зміцненні паливно-енергетичної безпеки країни. Ті виклики, які спричинені економічними, 
соціальними та політичними факторами є важливими, оскільки мають безпосередній вплив на процес 
функціонування усіх підприємств, які працюють в цій системі. 
Метою статті є виокремлення основних інструментів і визначення сучасних стратегій управління 
нафтотранспортними підприємствами. 
Результати. Обґрунтовано сутність стратегічного управління на підприємствах. Досліджено 
структуру нафтотранспортної системи України. Охарактеризовано сучасний стан функціонування 
діяльності нафтотранспортних підприємств. Визначено новітні підходи та запропоновано низку заходів 
щодо активізації формування сучасних стратегій управління на нафтотранспортних підприємствах. 
Проаналізовано нормативно-правове регулювання відносин у сфері транспортування нафтопродуктів. 
Доведено, що застосування стратегічного управління відіграє значну роль у формуванні та розвитку 
підприємницької діяльності. Наголошено на необхідності та важливості розроблення тактики та 
стратегії управління, що дозволить у майбутньому отримати максимальні користь у прийнятті 
управлінських рішень. Відзначено на необхідності державної політики щодо підтримки управління 
нафтотранспортних підприємств.  
Висновки. Запропоновано шляхи вдосконалення стратегій управління нафтотранспортних підприємств. 
Сформульовано низку рекомендації, які спрямовані на визначення основних інструментів і механізмів їх 
застосування при формування стратегії управління нафтотранспортними підприємствами. 
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MODERN MANAGEMENT STRATEGIES FOR OIL TRANSPORT COMPANIES 

Klymenko K. Modern management strategies for oil transport companies. Ukrainian Journal of 
Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2, pp. 131 – 136. 

Abstract 
Introduction. Modern economic development and strengthening of national security are impossible without the use 
of modern strategic approaches to the management of the companies’ activity. The oil refining industry is no exception 
today, namely in terms of the management of the oil transport companies that play the principal role in strengthening 
the fuel and energy security of the country. The challenges generated by economic, social, and political factors are 
important because they have a direct impact on the process of functioning of all companies operating in the system.  
The paper aims to outline the main tools and determine modern management strategies for oil transport companies. 
Results. The paper substantiates the nature of the companies’ strategic management. The structure of the oil 
transport system in Ukraine is examined. The current condition of the oil transport companies’ activity is 
characterized. The modern approaches are determined and a range of activities to boost the development of modern 
management strategies for the oil transport companies is suggested. The legal framework of relationships in the 
transportation of petroleum products is analyzed. The paper proves that strategic management plays an important 
role in the launching and development of the entrepreneurial activity. The author emphasizes the need and 
importance to develop management tactics and strategy to achieve maximum benefits in the future in managerial 
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decision-making. Special attention is paid to the need for public policy supporting the management of the oil transport 
companies.  
Conclusions. The ways to improve the management strategies for the oil transport companies are suggested. The 
paper provides a range of recommendations directed at determining the principal tools and mechanisms of their 
application when developing the management strategy for the oil transport enterprises. 

Keywords: innovations, oil transport companies, strategies, economic entities. 

JEL classification: K33; L95; L98 

Вступ 

Сьогодні стратегічне управління для більшості вітчизняних підприємств є не 
новим явищем, однак не завжди застосовуваним. Активні економічні, соціальні та 
політичні процеси сьогодення активізують керівників провідних підприємств до 
формування нових планів діяльності, які допоможуть у кризових умовах легко 
адаптуватися до них і нівелювати основні виклики, які можуть загрожувати 
підприємствам. незвичним, але таким, що набирає силу. У таких умовах стратегія 
управління є тим важливим напрямом для підприємства, якии  спрямовании  на 
розширення горизонти прогнозування, створення можливостеи  своєчасної  реакції  
керівництва підприємства на зміни кон’юнктури на ринках де представлена ї х 
продукція. Такі умови вимагають заходів щодо вирішенні нових завдань 
функціонування організації  управління як на підприємствах, так і загалом у всіх 
економічних  

процесах. 
Питання організації  та формування стратегічного розвитку підприємницької  

діяльності вже багато років заи мається низка науковців, які зосередили увагу на 
основних проблемах створення стратегіи  для підприємств. Так, Р. Хорварта та 
В. Кобєлєва присвятили свої  дослідження проблемам формування системи управління 
підприємством присвячено наукові праці [1, 2]. Передумови формування і реалізації  
стратегії  інноваціи ного розвитку підприємств сфери торгівлі [3], а також управління 
підприємствами харчової  промисловості присвячено дослідження Н. Попадинця та 
Ю. Журавель [4-7]. Питання формування стратегічного механізму управління 
підприємством досліджувалося у працях Г. Кіндрацької  та В. Козловьского [8, 9]. С. Вутон 
і Т. Хорн розглядають процес стратегічного управління в контексті трьох етапів, що 
поділяються, своєю чергою, на дев’ять кроків [10]: 

1. Стратегічнии  аналіз, що складається з:  
– аналізу зовнішнього бізнес-середовища; 
– аналізу внутрішнього середовища; 
– ї х сукупної  оцінки. 
2. Вибір стратегічного напряму, що включає: 
– прогнозування; 
– визначення місії  і цілеи ; 
– виявлення стратегічних розбіжностеи  між прогнозами і цілями. 
3. Реалізація стратегії , що передбачає: 
– розгляд альтернативних варіантів стратегії ; 
– аналіз кожного варіанта на конкурентоздатність, сумісність, здіи сненність, 

ризик та інше; 
– складання плану виконання стратегії . 
Питаннями аудит і управління стратегічною діяльністю підприємства 

розглядаються в дослідженні О. Романовського [11]. Натомість Н. Пилипів робить уже 
конкретніше обґрунтування досліджуваної  теми, де зосереджує увагу на особливостях 
діяльності підприємств нафтової  і газової  промисловості, зокрема управління 
обліковими процесами на підприємствах [12]. Грищенко І. охарактеризував шляхи 
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модернізації  вітчизняного нафтогазового комплексу з урахуванням Стратегії  
економічного розвитку нафтогазового комплексу Украї ни [13]. 

Однак, важливо зазначити, що розглянуті дослідження не в повніи  мірі 
відображають комплекснии  розгляд особливостеи  стратегічного управління 
нафтотранспортним підприємством в сучасних умовах. 

Мета статті 

Метою статті є виокремлення основних інструментів і визначення сучасних 
стратегіи  управління нафтотранспортними підприємствами. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Сьогодні сутність стратегічного управління будь якого підприємства полягає у 
формуванні та реалізації  стратегії  и ого розвитку через призму безперервного контролю 
і оцінки змін, що відбуваються. Такии  злагоджении  процес необхіднии  для діяльності з 
метою підтримки здібності до виживання і ефективного функціонування в умовах 
нестабільного кон’юнктури ринку. Оскільки розвиток нафтотранспортних підприємств 
формувався в продовж багатьох років, то будь які економічні, соціальні та політичні 
фактори мають на и ого функціонування досить значнии  вплив. 

Варто зазначити, що на сьогодні нафтотранспортна система Украї ни, 
експлуатацію якої  здіи снює ВАТ «Укртранснафта», складається з 19 магістральних 
нафтопроводів загальною довжиною 4766,1 км. Річна пропускна спроможність системи 
для транзиту нафти з території  Росії  становить: на вході 114 млн тонн, на виході – 56,3 
млн тонн. За необхідності система нафтопроводів спроможна в повному обсязі 
забезпечити потреби нафтопереробних підприємств, виходячи з ї х максимальної  
проектної  потужності понад 50 млн тонн на рік. Зараз діяльність нафтопровідної  
системи забезпечується 51 нафтоперекачувальна станція, на яких працює 176 насосних 
агрегатів загальною потужністю 356,5 тис. кВт. Загальна ємність резервуарного парку 
становить 1085 тис.м3 [14]. 

Відповідно до Енергетичної  стратегії  на території  краї ни на 
нафтоперекачувальних станціях і магістральному нафтопроводі «Південнии » 
розміщено 11 резервуарних парків для товарної  нафти. Загальна кількість резервуарів 
81, номінальна ї х ємність становить 1085 тис. куб. м, товарна ємність – 745 тис. м3 [14]. 
Важливим тут є термін експлуатації  нафтопроводів складає від 20 до 44 років і 90% з них 
відпрацювали свіи  амортизаціи нии  період. До сьогодні обладнання більшості 
підприємств нафтотранспортної  системи є в доброму стані, хоча є морально застарілим, 
потребує заміни або модернізації , додаткових експлуатаціи них витрат. Тому 
забезпечення надіи ності функціонування нафтотранспортних підприємств на 
наи ближчии  період потребує як нової  стратегії  розвитку, так і фінансових витрат. 

Такі заходи потрібні для того щоб діяльність нафтотранспортних підприємств 
була безперебіи ною і відповідала вимогам стану, якии  відповідає міжнародним 
стандартам. Тому для цього більшості вітчизняних підприємств потребує впровадження 
нових технологіи  та устаткування, а саме: енергоефективних електродвигунів та 
частотно-регульованого електроприводу, насосів з високим коефіцієнтом корисної  дії , 
сучасного обладнання резервуарного парку, впровадження сучасних систем автоматики 
і телемеханіки, антитурбулентних присадок, ефективних антикорозіи них покриттів і 
систем електрохімічного захисту трубопроводів, ефективних технологіи  очищення 
трубопроводів та резервуарів від підтоварної  води і парафінистих відкладень, систем 
обліку обсягів та якості нафти, нових технологіи  діагностики та ремонту нафтопроводів, 
інформаціи но-аналітичних систем оптимізації  режимів нафтотранспортної  системи. 

Суттєвим недоліком в постачанні нафти в Украї ну є те, що зовнішніми 
надходженнями сировини украї нська нафтопровідна система пов'язана тільки з 
росіи ською нафтопровідною системою, що призводить до монопольного положення 
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Росії  у постачанні нафти в Украї ну та ї ї  транзиту. У таких умовах заходи з диверсифікації  
джерел надходження нафти мають розглядатися як ключовии  елемент забезпечення 
національної  безпеки держави і створення умов для стабільної  роботи та розвитку 
економіки краї ни. 

Оскільки географічне розташування Украї ни дозволяє задіяти різноманітні 
джерела постачання нафти незалежними шляхами з Азербаи джану, Казахстану, 
Туркменістану, краї н Ближнього і Середнього Сходу та ін., при цьому суттєво посиливши 
роль держави-транзитера між нафтодобувними регіонами краї н каспіи ського регіону та 
важливими ринками збуту в Європі. Таке збільшення обсягів транспортування нафти 
можна здіи снити за рахунок поетапної  реалізації  проекту інтеграції  нафтопроводів 
«Дружба» та «Адрія», а також нафтопроводу Броди (Украї на) – Плоцьк (Польща) та 
поетапної  реалізації  проекту ЄАНТК для забезпечення транспортування нафти з краї н 
каспіи ського регіону (Казахстан, Азербаи джан) та краї н Перської  затоки (Іран, Ірак та 
інші) [14]. 

Побудова нової  стратегії  управління нафтотранспортними підприємствами 
дозволить розширити сьогоднішні межі співпраці підприємств Украї ни з іноземними 
партнерами. 

Відштовхуючись від останніх статистичних даних загальнии  обсяг 
транспортованої  нафти за результатами 2020 р. становить 15,7 млн тонн, що на 1,5% 
більше порівняно з 2019 р. Зокрема, на 8,6% (у порівнянні з 2019 р.) зріс обсяг 
транспортування нафти для НПЗ Украї ни – до 2,6 млн тонн і на 0,4% зменшився транзит 
– до 13,1 млн тонн (на 54,5 тис. тонн менше порівняно з 2019 р.). При цьому у 2020 р. АТ 
«Укртранснафта» експортувала 79,9 тис. тонн нафти до Республіки Білорусь в рамках 
договору купівлі-продажу, укладеного з BNK (UK) Limited [15]. 

Загальнии  обсяг транспортування нафти у грудні 2020 року зменшився порівняно 
із груднем 2019 року на 14% – до 1,2 млн тонн. Зокрема, знизився транзит нафти 
трубопровідним транспортом через територію Украї ни на 15,9% – до 974,6 тис. тонн. 
Також у грудні зменшився обсяг транспортування нафти на НПЗ Украї ни на 3,3% – до 
200 тис. тонн нафти [15]. 

Варто зазначити, що через пандемію COVID-19 на світовому ринку значно 
знизилось споживання нафтопродуктів і відповідно – попит на нафту. Більшість 
підприємств нафтотранспортної  системи отримали збитки, адже частково скоротилися 
обсяги транзиту нафти через Украї ну. Однак, для ефективної  праці наявних 
потужностеи  тобто для завантаження нафтотранспортної  системи було відкрили 
маршрут транзиту нафти з басеи ну Чорного моря до Білорусі в рамках договору, 
укладеного з BNK (UK) Limited у 2020 року.  

Такої  угоди у важкии  період для усіх краї н світу можна було б і не отримати якщо 
б не було застосовано певні інструменти та функції  стратегічного управління. Тому у 
стратегічному управлінні можна виокремити кілька основних таких функціи :   

– планування стратегії ;  
– організація виконання стратегічних планів;  
– координація діи  з реалізації  стратегічних завдань;  
– мотивація на досягнення стратегічних результатів;  
– контроль за процесом виконання стратегії .  
Підтримуючи думку С. Свірідової  та С. Толстової  [16] до основних інструментів 

стратегічного управління слід віднести стратегічнии  аналіз, стратегічне планування, 
організацію вибору і реалізації  стратегії , стратегічнии  контроль. Кожен з вищезгаданих 
інструментів стратегічного управління має складну структуру і зміст. Будучи відносно 
самостіи ними, всі перераховані інструменти знаходяться в тісному взаємозвʼязку і 
взаємозалежності. Одним з наи важливіших інструментів стратегічного управління, що 
формує інформаціи ну базу для визначення і коректування стратегічного вибору, є 
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стратегічнии  аналіз. Адже саме стратегічнии  аналіз розвитку підприємства дозволяє 
забезпечити науково-економічну обґрунтованість стратегічних рішень, що 
прии маються, відносно розвитку підприємства у цілому та и ого окремих елементів, 
визначити результативність використання трудових, виробничих і фінансових ресурсів, 
перевірити оптимальність управлінських рішень. 

Залучення відповідних інструментів дозволяє стверджувати що в сукупності 
стратегія управління нафтотранспортних підприємств стає основою для визначення як 
організаціи но-економічнии  процес, якии  складається із ґрунтовного економічного 
аналізу екзогенного та ендогенного середовища, інвестиціи ного клімату в середині 
краї ни, що і є основою формуються структури діяльності суб’єкта господарювання, яка 
б забезпечила конкурентоспроможність як підприємства, так і и ого продукції  на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. Тому застосування тої  чи іншої  стратегії  
управління нафтотранспортних підприємств стає запорукою збереження себе на ринку, 
а також маи бутнього успіху для підприємства.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

На основі проведених досліджень можна діи ти висновку, що вирішення 
економічних проблем більшості суб’єктів економічної  діяльності, які працюють в 
нафтотранспортніи  системі має здіи снюватися на принципі стратегічного управління, 
спрямованого на динамічнии  розвиток підприємств. Оскільки стратегія управління є 
важливою передумовою успіху будь якого підприємства, то ефективна ї ї  реалізація 
дозволить активізувати економічне зростання, підвищити безпеку і 
конкурентоспроможність нафтотранспортних підприємств і краї ни загалом. 
Застосування сучасних стратегічних методів також дозволить підприємствам 
визначити свіи  потенціал, а також отримати впевненість щодо правильності напряму 
свого розвитку. 

Перспективами подальших досліджень є аналіз структурних зав’язків між 
державою, приватним бізнесом, а також закордонними партнерами щодо створення 
спільної  стратегії  управління та реалізації  спільних інноваціи них проєктів. 
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Abstract 
Introduction. The driving force behind the economic development of the regions and the countries-members of the 
European Union is modern transport infrastructure. For this reason, to draw up the level with the countries of Western 
Europe, there is funding for the countries of the former socialist bloc in the construction and modernization of road 
routes.  
The purpose of the article is studying the condition of road infrastructure in the EU and, in particular, Poland as a 
factor in the economic development of countries and regions.  
Results. The article analyzes the current development of road infrastructure in Europe and, in particular, Poland and 
the implementing investments for this purpose. The Regulations of the General Director for National Roads and 
Motorways as well as legal acts concerning this issue were analyzed. The prospects for the development of Polish road 
engineering till 2030 were indicated. The types of roundabouts on motorways built in the EU countries are presented. 
Scientific articles on the situation of EU countries in the field of road infrastructure have proven to be important 
sources of information. However, the most important source when it comes to road infrastructure in Poland turned 
out to be materials of General Directorate for National Roads and Highways, in which all national road programs are 
described. 
Conclusions. The authors justify that each year Poland is getting closer to the Western countries of EU on the level of 
road infrastructure development. The main reason for the increase in the level of road infrastructure in Poland is the 
projects of the General Directorate for National Roads and Highways, as well as the National Road Construction 
Program for the years 2014-2023 (with a perspective till 2030) and the National Road Traffic Management System 
for TEN-T networks, which will have a significant impact on economic growth and the comfort of movement of the 
society.  

Keywords: road infrastructure, economic development, Trans-European Transport Network, sustainable transport 
development strategy. 
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Анотація 
Вступ. Рушійною силою економічного розвитку регіонів та країн-членів Європейського Союзу є сучасна 
транспортна інфраструктура. Саме тому, щоб вирівняти рівень економічного розвитку із країнами 
Західної Європи, країнам колишнього соціалістичного блоку надається фінансування на будівництво та 
модернізацію автомобільної інфраструктури.  
Метою статті є дослідження стану дорожньої інфраструктури в ЄС, зокрема у Польщі, як чинника 
економічного розвитку країн та регіонів.  
Результати. У статті проаналізовано поточний стан розвитку дорожньої інфраструктури в Європі та, 
зокрема, в Польщі та реалізацію інвестицій для досягнення цієї мети. Було проаналізовано Розпорядження 
Генерального директора з національних доріг та автомагістралей, а також нормативно-правові акти, що 
стосуються сфери дорожньої інфраструктури. Було досліджено перспективи розвитку польського 
дорожнього будування до 2030 року. Представлені типи кругових розв’язок на автострадах, побудованих у 
країнах ЄС. Наукові статті про становище країн-членів ЄС у сфері дорожньої інфраструктури виявились 
важливими джерелами інформації. Однак, найважливішим джерелом, що стосується дорожньої 
інфраструктури в Польщі, стали документи Генерального директорату національних доріг та 
автомагістралей, у яких описано усі національні дорожні програми.  
Висновки. Автори доводять, що Польща з кожним роком наближається до західних країн ЄС щодо рівня 
розвитку дорожньої інфраструктури. Основною причиною підвищення рівня розвитку дорожньої 
інфраструктури в Польщі є проекти Генерального директорату національних доріг та автомагістралей, 
а також Національна програма будівництва доріг на 2014-2023 роки (з перспективою до 2030 року) і 
Національна система управління дорожнім рухом для мереж TEN-T, яка має значний вплив на економічне 
зростання та комфорт руху. 

Ключові слова: дорожня інфраструктура, економічний розвиток, Транс’європейська транспортна 
мережа, стратегія сталого розвитку транспорту. 

JEL classification: R41 

Introduction 

Transport is one of the basic activities of the national economy, which creates conditions 
for successful balanced and proportional development of the economy of regions and countries. 
Among many factors that determine the effectiveness of the process of integrated regional 
development, an important role belongs to the transport system, transport support of the 
economies of regions, countries, and the system of their transport and economic relations, i.e. 
transport infrastructure. One of the most important components of the EU's transport 
infrastructure is road infrastructure. 

The road infrastructure on the territory of the European Union is developing at a fairly 
fast pace, at the expense of other countries. Its member states, especially those under the 
leadership of the host, make themselves a priority for the development of communication 
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infrastructure. It should be added, however, that the European Union itself recognizes and 
obliges all its members to adhere to the standards of development and thus adopt them through 
membership in it. One of the essential foundations of the development of the communication 
network is the fulfilment of the outlined standards arising from art. The developed 
infrastructure facilitates slow communication to the general public and regions. This also 
results in benefits related to the Schengen acquis, the avoidance of passport control in Europe, 
as well as the advantage of doing long distances [1]. 

International routes in the European Union are marked with one, two, or three digits 
preceded by the letter E. Supervision over the European road network and thus possible 
proposals for changes in their route belong to the United Nations Economic Commission for 
Europe (UNECE). However, in some regions, such as Germany and Poland, the numbering of 
other European countries is convenient with the regional numbering system. If we are talking 
about drugs mediocre and basic, they are marked as category "A" and have a two-digit number. 
If we are talking about various drugs, drugs, and branches, it belongs to the category "B" (three-
digit number). In the case of the base roads running from the north to the south of Europe, they 
are marked by an unpaired two-digit number with the ending "5", increasing from west to east. 
However, the basic roads running from west to east have a two-digit even number with the 
ending "0" [1]. As for intermediate roads, they have the two-digit odd and even numbers 
between the numbers of primary roads. In the case of roads of "B" category, they are marked 
with three digits, the first of which refers to the main road closest to the north of the "B" road, 
the second refers to the main road closest to the west of this "B" road, while the third is the so-
called ordinal number [2]. 

An extensive road network, in which motorways play a leading role, is a feature of 
countries with a high degree of economic development. Among the European countries where 
their development is at an advanced level, there are undoubtedly such countries as Spain, 
Germany, and France. In Spain, the total length of roads exceeds 17000 km, in Germany it is 
15000 km, while in France 11000 km. For comparison, the countries of Scandinavia, especially 
those with a small area, as well as countries located in Central and Eastern Europe belonging to 
the former socialist bloc, fare worse in this area [3]. The differences in the standard of roads in 
different European Union countries result primarily from various types of factors, mainly 
economic, but also geographical. However, mainly in Central and Eastern Europe, the 
development of roads and their infrastructure has gained special dynamics. 

There are several terms in the presented subject matter. 
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) is one of the United Nations 

regional commissions, established in 1947 [4]. 
Trans-European Transport Network (TEN-T) is the instrument to coordinate and ensure 

a coherence and complementarity of infrastructure investments [5]. 
The intelligent highway is a motorway with active traffic management and signs above 

a road showing the appropriate speed on a given section or blocked lane [6]. 
ATM is Active Traffic Management system on intelligent highways [7]. 
Cross-border section is a section that crosses the state border [8]. 
Connecting Europe Facility (CEF) is a new financial instrument to replace the current 

TEN-T program. It supports the development of three areas: transport, energy and 
telecommunications networks [9]. 

Strategy for Responsible Development (SOR) is an update of the National Development 
Strategy 2020 [10]. 

White Book is a report by a government, institution, or organization that provides an 
analysis of a given product, service, technology, or program [11]. 

General Directorate of Roads and Motorways (GDDKiA) is the central government 
administration office in Poland, supporting the General Director for National Roads and 
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Motorways (as an authority), established to manage national roads and motorways and 
expressways, as well as to implement the state budget in this regard [12]. 

The Infrastructure and Environment Operational Programme (POIiŚ) defines the main 
directions of support under the Cohesion Policy 2014-2020, which also includes OP 
Infrastructure and Environment [13]. 

Review of related literature 

The role and place of transport infrastructure in the economic development of cities, 
regions, countries are the subject of research for many scientists. Thus, T. Nestorenko considers 
infrastructure, including transport, as one of the factors of urban competitiveness [14]. The 
works of N. Remzina [15], Y. Zahorodnia [16] are devoted to the analysis of the impact of port 
infrastructure on the competitiveness of enterprises and the country. 

The development of transport infrastructure will contribute to the deepening of 
economic and personal ties between EU member states and their neighbours, in particular, 
Ukraine [17], the formation of an effective socially oriented labour market [18], increase the 
efficiency of logistics systems [19, 20, 21], is a necessary prerequisite for the development of 
enterprises' innovative potential [22]. Implementation of the investment policy of the state or 
association of states in the field of transport infrastructure will contribute to the formation and 
increase of investment potential of this industry [23]. The direction and dynamics of road 
infrastructure development, as well as the quality of life, are directly influenced by the state and 
development of the automotive industry [24, 25]. 

It is worth considering that the most common mode of transport used in international 
and interregional trade activities in the EU, as well as in the movement of people, is road 
transport. Therefore, further research requires an analysis of the state and directions of 
development of road infrastructure of EU member states and, in particular, Poland, as a 
necessary factor in accelerating and facilitating the flow of goods and people between European 
countries. 

Purpose 

The article aims to study the state of road infrastructure in the EU and, in particular, 
Poland as a factor in the economic development of countries and regions. 

Results and discussion 

The European Union is currently focusing on the intensive development of road 
communication, which results from its policy aimed at facilitating the flow of goods and people 
between its different countries, in which roads and extensive communication infrastructure 
play the main role. The priority in the field of developing the discussed infrastructure is co-
financing investments for the development of roads in Eastern European countries. This is to 
make their level of development equal to the leading countries in this respect, or at least to 
bring them closer to this level. 

Several prospective communication facilities are being built in Central and Eastern 
Europe, but the pace of their development has been estimated by union experts to be very 
significant. At the end of April 2020, it was approved that, at the end of the remaining six years, 
the territory of the former socialist bloc, which had been only 400 km long, was completed [26]. 
It should be added that for 13 years (2007-2020) the Member States of the European Union 
received a total of almost EUR 78 billion as part of co-financing for the construction of new 
roads and modernization of the existing ones. A significant part of these funds, around EUR 40 
billion, was allocated to the construction of roads in the TEN-T network. Over the 10 years 
(2007-2017), a total of about 3.1 thousand jobs were created, while in the period (2014-2020) 
almost 2 000 km of highways, of which the already mentioned 400 km were completed on 
December, 2019. Thus, the construction of the TEN-T network is progressing at a slower pace 
than originally assumed, as indicated in a specially prepared report by the auditors and experts 
from the European Court of Auditors. The implementation rate of road networks in Bulgaria in 
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2020 was 46%, in the Czech Republic 78%, and in Poland 75%. As for countries located in 
Western Europe, it is over 90% (the Netherlands, France, Belgium, Austria) [26]. The European 
Commission is mobilizing the Member States to implement the construction of the TEN-T 
network in their national plans. But for this purpose, countries allocated only 1/3 of the total 
EU funds for the period 2014-2020. When the regulation on the TEN-T network was adopted 
in 2013, the priority goal was to complete the road network, which was to connect all regions 
in the European Union by 2050, and the core network by 2030. 

In Poland, in order to develop road infrastructure the National Road Construction 
Program for the years 2014-2023 (with a perspective until 2030) is being implemented. This 
document is provided for the completion of the construction of expressways and motorways as 
well as the construction of bypasses along national roads. The implementation of all investment 
tasks will allow the creation of a network of motorways and expressways. 

Figure 1 shows the development of Poland in terms of newly constructed kilometers of 
roads as on May 16, 2020 and those that are under construction. We can also notice those road 
sections that were planned to be completed next. One of the important planned sections that 
will improve both the comfort of residents in moving and improve transport is, among others, 
the route connecting Bydgoszcz and Szczecin, the route connecting the cities of northern 
Poland, Gdan sk-Słupsk-Koszalin, the road between Olsztyn and Białystok. The figure also 
shows the planned route connecting Białystok and Lublin, which will be a part of the Via 
Carpatia route, connecting the northern and southern parts of Europe. 

 
Fig. 1. The condition of expressways and highways in Poland [27] 

Figure 1 shows how Poland is developing in the construction of expressways and 
motorways. The green color shows the existing roads and the ones that have been put into use, 
while the red color shows the road sections under construction, and the gray color shows the 
planned sections of expressways and motorways. We can add that in countries located in 
Western Europe, roads are characterized by a high level of comfort (Luxembourg, the 
Netherlands, Belgium). Thus, their high density is accompanied by good bandwidth and 
trouble-free connections between regions and countries. Apart from France, Germany, and 
Spain, Slovenia and Switzerland can also boast a decent level of road development. 

As shown in Figure 2, most expressways in the European Union are relating to the road 
network with a maximum permitted speed of up to 200 km / h. Roads with speeds of up to 
230 km / h are in second place, while the fewest are roads with speeds above 300 km / h. The 
policy pursued by the European Union is focused on the creation of intelligent highways that 
use the latest and innovative technologies to manage the flow of traffic on highways and main 
roads. Many of them use various types of cameras to monitor and control the speed of drivers 
as well as lanes. Thanks to active traffic management systems called ATM, the flow of traffic on 
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European roads is controlled by special speedometers that display the appropriate speeds on 
panels on the sides of the roads, ensuring that traffic flows smoothly. 

 
Fig. 2. Main road routes in the European Union [28] 

The most important task carried out within the European Union is the creation of the 
core network, i.e. the Trans-European road network, whose task is to connect all EU regions by 
motorways. The implementation of this program began in 2013 and its completion is scheduled 
for 2030. According to Regulation 1315/2013, all EU Member States must complete work 
related to the core network by 2030 [29]. The development of the TEN-T is a tool that serves 
appropriate coordination as well as ensuring the coherence and complementarity of 
investments in road infrastructure. As part of the guidelines for the TEN-T road network, its 
layout in the territories of the Member States of the European Union was established. It includes 
the core network which is the basis for the development of the overall transport network. The 
current activities undertaken by the European Union are mainly oriented towards works within 
the framework of: 

- road sections in cross-border places, 
- missing links, 
- preserving the bandwidth in the most important bottlenecks, 
- expansion of comprehensive networks, 
- multimodal connections, 
- connectivity of all regions of the European Union [5]. 
The Trans-European Transport Network is comprehensive, as it includes road, air, rail, 

sea and inland routes. Figure 3 shows the planned location of the corridors within the TEN-T 
network [5]. 

The development of the TEN-T road network will be fully guaranteed by the delimitation 
of the territorial integrity of all member states of the European Union, as well as the 
development of free float and towage. An efficient transport system should also lead to the 
improvement of the single foreign market and be a stimulator of the growth of the economic 
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regions of the European Union. It is important to build a more cohesive and uniform network 
of roads and transport – in line with the same standards and while maintaining high technical 
parameters [5]. One of the most important ventures undertaken by leading European Union 
countries in the field of road infrastructure development is cooperation on the line France – 
Germany – Spain.  

 
Fig. 3. Planned core network corridors within the TEN-T network [30] 

The main assumption is the further expansion of the existing road networks as well as 
the construction of new sections, although the latter element is not so important due to the fact 
that these countries already have a very well-organized road infrastructure. There were several 
prospects for the expansion and modernization of the road network: 

- execution of a special plan for the expansion of communication nodes, 
- elimination of bottlenecks in cross-border sections, 
- development towards more effective use of transport infrastructure, 
- getting rid of barriers to interoperability (the ability of entities to cooperate to achieve 

the intended effects) of road networks, 
- increasing the safety of road network participants [5]. 
The creation of TEN-T core network corridors was approved in two regulations of the 

Council of the European Union and the European Parliament. The main document is Regulation 
1316/2013 on the establishment of a new financial instrument Connecting Europe Facility 
(CEF) [31]. The second regulation is the document 1315/2013 concerning the guidelines of the 
European Union on the development of TEN-T [31]. This regulation mainly defines the 
organizational matters of the operation of core network corridors throughout Europe, which 
are presented in Figure 4. 

In the first of these documents, the individual corridors of the European TEN-T core 
network were precisely defined. In total, 9 corridors have been established to replace the 
previous 30 TEN-T priority projects, including corridors: 

- connecting the Adriatic Sea with the Baltic Sea, 
- connecting the Baltic Sea with the North Sea, 
- within the Mediterranean Sea, 
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- connecting the East with the Eastern Mediterranean, 
- connecting Scandinavia with the Mediterranean Sea, 
- connecting the Rhine with the Alps, 
- within the Atlantic, 
- connecting the Mediterranean Sea with the North Sea, 
- connecting the Danube with the Rhine [32]. 

 
Fig. 4. TEN-T Trans-European transport network planned by 2050 [5] 

One of the most important Trans-European networks is the Baltic-Adriatic Corridor, 
which includes, in addition to roads, the rail route. This corridor connects the Baltic Sea with 
the Adriatic Sea and passes through the industrialized areas from Upper Silesia (Southern 
Poland) to northern Italy via Bratislava, Vienna, and the Eastern Alps [32]. 

Today the most of the modernizations carried out by major European countries are 
aimed at seamlessly combining different types of transport (road, rail, and sea ones) into 
comprehensive multimodal lines that support transport by various means. To develop these 
corridors within the framework of this core network, the European Commission has appointed 
special coordinators who act on behalf of the European Union in consultation with the leading 
Member States of the European Union [29]. Although some roads within the European 
communication networks are functioning, modernization works are currently being carried out 
to expand the possibilities and potential. And Poland plays an important role in the 
development of EU road infrastructure. 

Conclusion 

Each year Poland is getting closer to the Western countries of EU on the level of road 
infrastructure development. The main reason for the increase in the level of road infrastructure 
in Poland is the projects of the General Directorate for National Roads and Highways, as well as 
the National Road Construction Program for the years 2014-2023 (with a perspective till 2030) 
and the National Road Traffic Management System for TEN-T networks, which will have a 
significant impact on economic growth and the convenient traffic for the society. 
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прикладної економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 147 – 155. 

Анотація 
Вступ. Сучасні умови невисокої ефективності функціонування системи професійно-технічної освіти в 
Україні актуалізують потребу в обґрунтуванні та впровадженні нових більш сучасних і ефективних форм 
співпраці влади, представників підприємництва та професійно-технічної освіти задля задоволення 
спільних інтересів і потреб у руслі розвитку системи освітніх послуг та національної економіки в цілому. 
Стаття присвячена проблемам розвитку професійно-технічної освіти держави, зокрема в частині 
регіональної політики зі застосуванням інструментів та засобів колективно-договірного підходу до 
управління. Обґрунтовано необхідність удосконалення інституційного забезпечення управління розвитком 
закладів професійно-технічної освіти в Україні.  
Мета. Метою дослідження є обґрунтування інструментів колективно-договірного підходу до управління 
розвитком професійно-технічної освіти регіону.  
Результати. Здійснено аналіз проекту Положення про наглядові ради при закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти Міністерства освіти і науки України. Визначено недоліки та напрями 
удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування наглядових рад. Висвітлено 
результати аналізу зарубіжного досвіду щодо колективно-договірного підходу до управління розвитком 
сфери професійно-технічної освіти. Визначено стратегічні етапи розвитку системи професійно-технічної 
освіти в Україні.  
Висновки. Подальший розвиток системи професійно-технічної освіти в Україні та її закладів тісно 
корелює з впровадженням різних форм колективно-договірної співпраці всіх суб’єктів, зацікавлених у 
зростанні якості системи та підготовці висококваліфікованих фахівців робітничих професій, у тому числі  
з метою збереження їх на теренах України (на противагу зовнішній міграції), що сприятиме формуванню і  
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розвитку людського потенціалу країни. Однією з найбільш перспективних форм колективно-договірної 
співпраці є створення при закладах професійно-технічної освіти наглядових рад як колегіальних консульта-
тивно-дорадчих органів управління, що утворюються для участі у вирішенні стратегічних завдань 
закладів освіти.  

Ключові слова: професійно-технічна освіта, інституційне забезпечення управління, наглядові ради, 
інструменти колективного регулювання, регіональний розвиток. 
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TOOLS OF COLLECTIVE-CONTRACTUAL APPROACH TO MANAGING THE DEVELOPMENT 
OF VOCATIONAL EDUCATION IN THE REGION 

Vasyltsiv T., Mulska O., Mahas N. Tools of collective-contractual approach to managing the 
development of vocational education in the region. Ukrainian Journal of Applied Economics. 
2021. Volume 6. № 2, pp. 147 – 155. 

Abstract 
Introduction. Modern conditions of low efficiency of the vocational education system in Ukraine highlight the need 
to justify and implement new more modern and effective forms of cooperation between government, business, and 
vocational education to meet common interests and needs along with the development of educational services and 
the national economy in general. The article is devoted to the problems of development of vocational education in 
Ukraine, in the part of regional policy with the use of tools and measures of collective bargaining approach to 
management. The necessity of improving the institutional support of the management of the development of 
vocational education institutions in Ukraine is substantiated. 
Purpose. The purpose of the research is to substantiate the measures to managing the development of vocational 
education by collective bargaining approach in the region. 
Results. An analysis of the draft Regulation on Supervisory Boards at Vocational Education Institutions of the Ministry 
of Education and Science of Ukraine has been carried out. The shortcomings and directions of improving the regulatory 
and legal support for the functioning of supervisory boards are identified. The results of the analysis of foreign 
experience on the collective-agreement approach to the management of the development of vocational education are 
highlighted. The strategic stages of development of the vocational education system in Ukraine are determined. 
Conclusions. Further development of the vocational education system in Ukraine and its institutions is closely 
correlated with the introduction of various forms of collective bargaining of all individuals interested in increasing 
the quality of the system and training highly qualified professionals, including maintaining them in Ukraine 
(substituting external migration), which will contribute to the formation and development of the human resources. 
One of the most promising forms of collective bargaining is the creation of supervisory boards at vocational education 
institutions as collegial consultative and advisory management bodies to participate in solving strategic tasks of 
educational institutions. 

Keywords: vocational education, institutional support of management, supervisory boards, tools of collective 
regulation, regional development. 

JEL classification: A21; I25; I28. 

Вступ 

Сучасний етап розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні класифі-
кується як трансформаційний. Після певної стагнації було прийнято низку стратегічних 
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та програмних планових документів, положення яких містили заходи і засоби з модерні-
зації вітчизняної професійно-технічної освіти. Проте, все ще не вирішено цілий комплекс 
проблем, пов’язаних із недостатнім фінансуванням, погіршенням матеріально-техніч-
ного та фінансово-економічного забезпечення великої кількості закладів професійно-
технічної освіти. Відбуваються й зміни, пов’язані з децентралізацією та зміщенням у 
фінансуванні професійно-технічної освіти на місцевий рівень, де фінансові можливості 
нижчі. Останніми роками активізувалися й міграційні процеси молоді, зокрема зовнішні, 
пов’язані з обранням молодими людьми закордонних (передусім у Польщі, Чехії, Словач-
чині, Румунії) закладів освіти. У підсумку цих та інших процесів вітчизняні підприємства 
недоотримують достатнього якісного трудового ресурсу, що ще більше загострює кризу 
відносин «бізнес – профтехосвіта». Така ситуація потребує обґрунтування та 
впровадження нових більш сучасних й ефективних форм співпраці влади, представників 
підприємництва та професійно-технічної освіти задля задоволення спільних інтересів і 
потреб у руслі розвитку системи освітніх послуг та національної економіки в цілому. 

Проблеми державної політики розвитку системи освіти загалом та професійно-
технічної освіти зокрема достатньо комплексно досліджені. Так, аспекти джерел та 
ефективності фінансування розвитку освітніх закладів досліджуються у працях 
А. Соколовської [5, с. 8-18], І. Сторонянської та Л. Беновської [6, с. 51-58], Г. Терещенко та 
О. Чернюк [7, с. 119-125] та ін. Проблематика пошуку та впровадження сучасних форм 
управління освітою розкрита в публікаціях В. Кременя [3, с. 5-14]. Н. Шульги [9, с. 140-
143] та ін. Питання, пов’язані зі збереженням інтелектуально-кадрового потенціалу 
регіону та врегулювання питань якісної освіти в Україні та за кордоном стали центром 
дослідження в працях В. Горячука [2, с. 34-39] та Т. Васильціва, Р. Лупака, М. Куницької-
Іляш, О. Левицької, О. Мульскої [10, с. 149-160]. Аспекти якісного працевлаштування 
випускників закладів професійно-технічної освіти досліджуються у статтях Н. Величко 
[1, с. 154-159], Т. Шестаковської [8] та ін. Попри наявність достатньо великої кількості 
досліджень, проблема системного покращення якості та ефективності вітчизняної 
професійно-технічної освіти не вирішується. Це потребує обґрунтування нових, зокрема 
інституційних, форм співпраці всіх зацікавлених сторін задля спільного скоордино-
ваного внеску в розвиток закладів та системи освіти в цілому. 

Мета та завдання статті 

Метою дослідження є обґрунтування інструментів колективно-договірного під-
ходу до управління розвитком професійно-технічної освіти регіону. Додатковими ціля-
ми, які покликані розкрити мету статті, є визначити недоліки та напрями удоско-
налення нормативно-правового забезпечення функціонування наглядових рад, а також 
пошук форм і шляхів імплементації в Україні зарубіжного досвіду щодо колективно-
договірного підходу до управління розвитком сфери професійно-технічної освіти.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Система професійно-технічної освіти, як в Україні в цілому, так і в її регіонах 
зокрема, характеризується на сьогодні низкою проблемних аспектів, серед яких 
низький рівень фінансової та організаційної спроможності закладів до самостійного 
ефективного функціонування і розвитку кадрової та матеріально-технічної бази, а 
також їх інтеграції з ринком праці. Відповідно, значна частина випускників закладів 
професійно-технічної освіти залишається незайнятою (йдеться про невідповідність 
отриманої професії та фактичного працевлаштування), а підприємства недоотримують 
кваліфікованих, здатних на високому рівні виконувати виробничі завдання, кадрів 
робітничих професій. 

Попри реалізацію в Україні адміністративної та бюджетно-фінансової 
децентралізації, в регіонах так і не створено належних умов для ефективного 
функціонування та модернізації закладів професійно-технічної освіти, якісних зрушень 
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на користь здобувачів освіти, регіональних ринків праці, суб’єктів реального сектору 
економіки. Відсутні також і якісні практики співпраці закладів освіти та роботодавців, 
зокрема в частині спільного вирішення питань організації навчального процесу, обсягу 
та структури отримуваних знань, розвитку та модернізації виробничої і матеріально-
технічної бази, її інфраструктури, активізації практик дуальної освіти, забезпечення 
випускників зайнятістю та робочими місцями. 

Як наслідком, так і причиною все ще низької ефективності функціонування 
закладів професійно-технічної освіти в регіонах України, а в нинішніх умовах – суттєвою 
перешкодою – слугує зростання налаштованості вітчизняної молоді до зовнішньої 
освітньої міграції та здобуття знань за кордоном. Спершу такі практики стали 
поширеними з-поміж студентства, а нині стають все більш активними й для здобувачів 
професійно-технічної освіти.  

Приміром, після закінчення навчального закладу понад 13% учнів закладів 
професіи но-технічної  освіти Карпатського регіону Украї ни має намір виї хати на роботу 
за кордон і 7,2% – продовжити навчання за кордоном (табл. 1). Високі міграціи ні 
установки молоді підтверджують результати відповідеи  на питання щодо наявності 
підготовки до реалізації  міграціи них планів. Близько 40% випускників закладів 
професіи но-технічної  освіти здіи снили певну підготовку до реалізації  свої х міграціи них 
аспіраціи , що свідчить про зростання міграціи ного потенціалу території  і негативнии  
вплив на регіональнии  ринок праці та економіку загалом.  

Таблиця 1. Міграційні наміри учнів випускових курсів закладів професійно-
технічної освіти Карпатського регіону України 

Відповіді 
Результати відповідеи , % 

ЗПТО 
Міграційні наміри після закінчення навчального закладу 

Працевлаштуватися за спеціальністю 37,2 
Розпочати власну справу 27,4 
Продовжити навчатися в Украї ні 31,2 
Працевлаштуватися на будь-яку роботу 13,0 
Виї хати за кордон на постіи не проживання 10,0 
Виї хати на роботу за кордон на тривалии  час  13,7 
Продовжити працювати там, де уже працюю 4,5 
Продовжити навчання за кордоном 7,2 
Здобути другу вищу освіту в Украї ні 40,9 
І здити на тимчасові заробітки в інші краї ни 11,0 
Інше 7,4 

Підготовка до реалізації позитивних міграційних установок 
Так 38,4 
Ні 39,9 
Не маю наміру мігрувати 21,7 

Джерело: побудовано на основі даних [4]. 

Зазначимо, що частка осіб, які мають «тверді» позитивні міграціи ні аспірації  на 
предмет працевлаштування або здобуття освіти за кордоном, може зменшитися при 
сприятливіи  політиці соціально-економічного розвитку території  і створенні умов для 
реалізації  інтелектуального потенціалу. Так, 50,9% і 34,7% опитаних респондентів-
молоді мають намір виї хати за кордон на постіи не місце проживання через низькии  
рівень оплати праці та відсутність робочих місць, що свідчить про слабку роль закладів 
та в цілому системи професіи но-технічної  освіти у забезпеченні якісної  заи нятості 
випускників (рис. 1). Відповідно, відсутність сучасних прогресивних практик щодо 
управління закладами професіи но-технічної  освіти сприятиме «відтоку» молоді, у т.ч. 
спеціалізованих та висококваліфікованих кадрів, що збільшуватиме масштаби 
інтелектуальної  міграції  і призведе до послаблення кадрової  стіи кості краї ни.  
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Рис. 1. Проблемні соціально-трудові аспекти, що спонукають студентську та 

учнівську молодь Карпатського регіону України до міграції 

Джерело: побудовано на основі [4]. 

У травні 2020 р. Міністерство освіти і науки України запропонувало для громад-
ського обговорення проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
типового положення про наглядову раду закладу професійної (професійно-технічної) 
освіти» та ініціювало перед регіональними органами влади активізацію політики зі 
створення наглядових рад при закладах професійно-технічної освіти в областях країни. 

За ідеєю наглядові ради є колегіальним консультативно-дорадчим органом 
управління, що утворюється для участі у вирішенні стратегічних завдань розвитку 
закладів освіти, здійснення нагляду за їх діяльністю, зокрема на предмет досягнення 
мети їх створення і діяльності. На загал така ідея видається достатньо перспективною, 
оскільки метою функціонування таких структур є сприяння у вирішенні стратегічних 
завдань розвитку закладу освіти, його ефективній взаємодії з владними структурами, а 
також роботодавцями, науковою громадськістю, громадськими організаціями, іншими 
юридичними та фізичними особами шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, 
залучення фінансових і матеріальних ресурсів, здійснення контролю за їх використан-
ням, а також громадського контролю за діяльністю закладу освіти. 

Втім, на сьогодні практика створення наглядових ради при закладах освіти 
набула дещо більшого поширення з-поміж закладів вищої освіти, і можна перелічити 
лише кілька випадків, коли такі структури створені і функціонують при закладах 
професійно-технічної освіти. Відповідно, складно вести мову й про ефективність діючих 
рад. До основних перешкод активізації такої діяльності та в цілому реалізації 
інструментів колективно-договірного підходу до управління розвитком закладів 
професійно-технічної освіти в регіонах України можна віднести: 

- відсутність достатньої інформації у засобах масової інформації, зокрема на 
інтернет-сторінках закладів освіти, про утворення, персональний склад і діяльність 
наглядових рад; 

- низьку активність закладів освіти щодо утворення наглядових рад; 
- обмеженість мотивації керівництва закладів освіти до розширення інституцій-

ної підтримки розвитку за рахунок залучення додаткових стейкхолдерів; 
- відсутність публікування затвердженого положення за умов наявності 

наглядової ради; 
- невизначеність щодо складу наглядової ради, зокрема допустимість включення 

представників педагогічного колективу. 
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Відповідно, регіональним органам влади, зокрема департаментам освіти і науки 
обласних державних адміністрацій, громадським організаціям, що спеціалізуються на 
підтримці розвитку та модернізації системи освіти і її закладів, слід активізувати 
діяльність у напрямі поінформування представників закладів професійно-технічної 
освіти, бізнесу та громадськості про можливості створення, переваги та можливості 
наглядових рад; залучення потенційних учасників наглядових рад, передусім провідних 
підприємств регіону, бізнес-асоціацій тощо; організаційної та іншої підтримки в руслі 
створення і ведення діяльності наглядових рад. В перспективі можливе утворення 
асоціації наглядових рад регіону як структури алокації інформації про розвиток цього 
інституту, його здобутки, проблемні аспекти, спільні практики з розвитку закладів 
професійно-технічної освіти, її інфраструктури, системи працевлаштування 
випускників, розвитку ринку праці фахівців робітничих професій, зближення системи 
освіти та виробництва (реального сектора регіональної та місцевої економіки). 

Позаяк, не відхиляємо можливості і переваг розвитку інших форм та елементів 
колективно-договірного підходу до управління закладами та взагалі системою профе-
сійно-технічної освіти регіону. Йдеться про імплементацію кращих практик зарубіжного 
досвіду в цій сфері (табл. 2), які стосуються громадських формувань, соціально-трудо-
вого та освітнього партнерства, залучення асоціацій роботодавців, використання інсти-
туту кваліфікацій, створення агентств координації і взаємодії, галузево-професійних 
експертних комісій, рад з розвитку кваліфікації та професійних навичок та ін.  

Таблиця 2. Зарубіжний досвід колективно-договірного підходу до управління 
розвитком закладів професійно-технічної освіти 

Країни Інституції Функції та завдання інституцій 

Канада 
Громадські формування; 

ради директорів 

Систематичний збір інформації про кон’юнктуру ринку 
праці, спільна робота над навчальними програмами та 
їх модернізацією, надання обладнання, організація 

навчальних практик. 

Франція 

Незалежні атестаційні журі; комісії з 
представників соціальних партнерів 

(підприємств, бізнес-асоціацій, 
профспілок) 

Формування і реалізація програм зростання якості 
професійної освіти; організація внутрішньовиробничих 

навчальних центрів та їх фінансування. 

США, Корея, 
Єгипет, 
Індонезія 

Асоціації роботодавців 

Обмін інформацією про напрями розвитку професійних 
кваліфікацій; співпраця зі закладами П(ПТ)О з метою 

заповнення вільних вакансій, стажування і 
працевлаштування випускників. 

Іспанія Національний інститут кваліфікацій 
Аналіз стану ринку праці, розробка професійних 

кваліфікацій та апробація кваліфікаційних програм, 
розвиток співпраці роботодавців і закладів П(ПТ)О. 

Нідерланди 
Національні організації професійної 
освіти; об’єднання національних 
організацій та спілок роботодавців 

Створення професійних профілів, удосконалення 
програм освіти та їх експертування, сприяння співпраці 

бізнесу та закладів П (ПТ)О. 

Болгарія 
Національне агентство професійної 

освіти і навчання; 
Галузеві експертні комісії 

Ліцензування і контроль за освітньою діяльністю; 
планування професій для професійної освіти; 

визначення вимог до кваліфікацій за професіями; 
укладання договорів з роботодавцями щодо співпраці. 

Австралія, 
Велика 
Британія 

Галузеві Ради з розвитку професійних 
умінь; Національна Рада з 

професійних кваліфікацій при 
центральних органах виконавчої 

влади 

Розробка професійних стандартів, взаємодія зі закла-
дами освіти та асоціаціями з метою працевлаштування 
випускників, підвищення якості освіти зі застосуванням 

фінансових, акредитаційних та організаційно-
управлінських механізмів. 

Джерело: авторські узагальнення 

Ініціатива щодо створення відповідних інституцій, їх діяльності, підтримки та 
всебічного сприяння виходить на найвищому рівні державного управління, для чого 
співпрацюють міністерства освіти, соціальної політики, зайнятості, ринку праці, інші 
органи влади, у т. ч. у сферах економіки, розвитку підприємництва, фінансів, промислової 
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політики, сільського господарства, регіонального розвитку. Звичайно, що організаційно-
управлінські та юридичні питання щодо створення та розвитку тих, чи інших інституцій 
можуть суттєво різнитися, втім головне в іншому – налагодженні ефективної комунікації 
та спільної роботи зацікавлених сторін у площині «освіта – бізнес – влада – громадянське 
суспільство» у напрямі модернізації системи професійно-технічної освіти та її закладів, 
зближення позицій зі сторони навчального процесу та з боку запиту на кадри від 
підприємств, реалізації соціальних функцій освіти щодо підготовки затребуваних на 
внутрішньому ринку праці висококваліфікованих фахівців з гідними умовами праці. 

Зазначимо, що практично всі ці та інші функції можуть реалізуватися й на засадах 
такого інституту, як наглядові ради при закладах професійно-технічної освіти. Для цьо-
го слід удосконалити низку засад базисного положення про їх створення і функціону-
вання. Це, по-перше, розширення переліку завдань наглядових рад, зокрема включення 
до них наступних пунктів: налагодження соціального партнерства між закладами 
освіти, роботодавцями, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та гро-
мадськістю; реалізація перспективного плану та інших програмних документів розвит-
ку закладу освіти та співпраці з роботодавцями; удосконалення та підвищення ефектив-
ності освітнього процесу; забезпечення зайнятості випускників закладу освіти; 
підвищення іміджу закладу освіти на ринку освітніх послуг регіону; представлення 
інтересів закладу освіти перед органами державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами й організаціями, суспільно-політичними, профспілковими, 
громадськими та комерційними організаціями; проведення комунікативних заходів, 
формування інформаційно-технологічного та креативного простору у закладі освіти; 
розробка та апробація механізму взаємодії закладу освіти з підприємствами-роботодав-
цями; участь в оцінюванні якості підготовки фахівців; системний моніторинг праце-
влаштування випускників закладу освіти, забезпечення робочих місць для випускників 
закладу освіти, які навчалися за регіональним замовленням; організація на базі 
підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації і стажувань науково-педагогічних 
працівників закладу освіти. 

По-друге, доповнення прав наглядових рад, зокрема в частині участі її 
представників у роботі громадської ради при департаментах освіти і науки обласних 
державних адміністрацій, організації при закладі освіти інформаційно-технологічного 
та креативного простору, розвитку співпраці закладу освіти та стейкхолдерами освітніх 
програм, проведення моніторингу працевлаштування випускників і формування 
відповідних баз даних, створення робочих місць для випускників закладу освіти, які 
навчалися за регіональним замовленням, здійснення моніторингу фінансово-
економічної діяльності закладу освіти. 

По-третє, розширення складу (до представників органу місцевого 
самоврядування території, на якій розташований заклад освіти, роботодавців та сфери 
освіти) можливих учасників наглядової ради представниками профспілкових 
організацій (галузевих чи обласних), громадськості, випускниками закладу освіти, що є 
відомими та визнаними фахівцями у відповідній галузі діяльності. 

Позаяк, ключовим аспектом – чинником ефективного функціонування такого 
типу структур є зацікавленість керівництва закладів професійно-технічної освіти в їх 
розвитку, представників бізнесу – у організаційній та фінансовій підтримці розвитку 
закладів освіти, покращенні їх матеріально-технічної та техніко-технологічної бази 
(через інтерес в підготовці відповідних фахівців), представників влади – у наділенні 
наглядових рад реальними можливостями. 

За такого підходу наглядові ради стануть своєрідним перехідним етапом в 
політиці від розробки та впровадження державних стандартів професійно-технічної 
освіти до формування Національної ради професійної освіти і навчання, а надалі – 
розвитку й ефективного функціонування системи дуальної освіти.    
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Висновки та перспективи подальших розвідок 

Подальший розвиток системи професійно-технічної освіти в Україні та її закладів 
тісно корелює з впровадженням різних форм колективно-договірної співпраці всіх 
суб’єктів, зацікавлених у зростанні якості системи та підготовці висококваліфікованих 
фахівців робітничих професій, у тому числі з метою збереження їх на теренах України 
(на противагу зовнішній міграції), що сприятиме формуванню і розвитку людського 
потенціалу країни. Однією з найбільш перспективних форм колективно-договірної 
співпраці є створення при закладах професійно-технічної освіти наглядових рад як 
колегіальних консультативно-дорадчих органів управління, що утворюються для участі 
у вирішенні стратегічних завдань закладів освіти. Це дозволить залучити до спільної 
діяльності представників органів місцевого самоврядування території, на якій 
розташований заклад освіти, роботодавців, представників сфери освіти, профспілкових 
організацій (галузевих чи обласних), громадськості, випускників закладу освіти, що є 
відомими та визнаними фахівцями у відповідній галузі діяльності. Така діяльність 
сприятиме вирішенню стратегічних завдань розвитку закладу освіти, ефективній 
взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, стейкхолдерами (роботодавцями, науковою громадськістю, 
громадськими організаціями, іншими юридичними та фізичними особами) шляхом 
об’єднання інтелектуального потенціалу, залучення фінансових і матеріальних ресурсів 
для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю 
за їх використанням, а також здійснення громадського контролю за діяльністю закладу 
освіти. При цьому не відхиляємо й перспектив застосування в регіонах України інших 
альтернативних та ефективних (як свідчить міжнародний досвід) форм і практик, 
зокрема дуальної освіти, колективно-договірного підходу до розвитку професійно-
технічної освіти. 
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Анотація 
У статті досліджується система інституційного забезпечення припливу прямих іноземних інвестицій, 
адже відсутність надійного нормативно-правового й інституціонального середовища зумовлює 
гальмування процесів модернізації інфраструктурної сфери економіки України. Виробничий потенціал 
галузі напряму залежить від оснащення та новітніх технологій, вміння продуктивно використовувати 
інноваційні методи. Ефективний розвиток не можливий без інвестиційних коштів, які зумовлюють не 
лише фінансову підтримку, але й інноваційну модернізацію. Використання спектру факторів залучення 
прямих іноземних інвестицій є пріоритетною політикою  для розвитку економічно ефективної економіки, 
орієнтованої на європейський тип розвитку. Встановлено, по-перше, що інституційні чинники значно 
впливають на обсяги прямих іноземних інвестицій в країни з перехідними економіками; по-друге, з’ясовано, 
що від зрілості державних інституцій залежать численні макроекономічні показники розвитку країн, 
зокрема і прямі іноземні інвестиції, які можуть супроводжуватися великими трансакційними витратами 
у непрозорому інституційному середовищі; по-третє, підкреслено, що одним із методів створення 
сприятливого інституційного середовища є всебічний аналіз відповідних міжнародних показників; по-
четверте, застосовано систему індексів оцінки інституційного середовища національної економіки; по-
п’яте, підтверджено, що розвиненість різних державних інститутів збільшуватиме припливи іноземних 
інвестицій, які сприятимуть інноваціям, здійснюватимуть ефективний трансферт технологій, а це, у 
свою чергу, забезпечить економічне зростання та модернізацію інфраструктури України. Здійснивши 
аналіз та застосувавши запропоновані інструменти щодо дослідження впливу та можливостей, з’ясовано, 
що збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій призведе до модернізації інфраструктурної сфери 
життя України та відкриє нове поле для ширшого дослідження даної теми. Розвиток економічного життя 
та сфери інвестиційної діяльності потребує широкого аналізу та виокремлення інструментів 
регулювання важливої сфери в сучасному світі. 

Ключові слова: інфраструктура, прямі іноземні інвестиції, інституційне середовище, індекси 
ефективності державних інституцій, двосторонні інвестиційні угоди. 
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Abstract 
The article examines the system of institutional support for the inflow of foreign direct investment, because the lack of 
a reliable legal and institutional environment causes the slowdown of the modernization of the infrastructure of 
Ukraine's economy. The production potential of the industry depends directly on the equipment and the latest 
technologies, the ability to use innovative methods productively. Effective development is not possible without 

investment funds, which determine not only financial support but 
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also innovative modernization. The use of a range of factors to attract foreign direct investment is a priority policy for 
the development of a cost-effective economy focused on the European type of development. It is established, firstly, that 
institutional factors significantly affect the volume of foreign direct investment in countries with economies in 
transition; secondly, it has been found that the maturity of state institutions depends on numerous macroeconomic 
indicators of countries' development, including foreign direct investment, which may be accompanied by high 
transaction costs in a non-transparent institutional environment; thirdly, it is emphasized that one of the methods of 
creating a favorable institutional environment is a comprehensive analysis of relevant international indicators; then, 
the system of indices for assessing the institutional environment of the national economy is applied; afterwards, it was 
confirmed that the development of various state institutions will increase the inflow of foreign investment, which will 
promote innovation, effective technology transfer, and this, in turn, will ensure economic growth and modernization of 
Ukraine’s infrastructure. Carrying out the analysis and applying the proposed tools to study the impact and 
opportunities to increase the volume of foreign direct investment will lead to the modernization of the infrastructural 
sphere of life in Ukraine and opens a new field for a broader study of this topic. The development of economic life and 
investment requires extensive analysis and identification of tools to regulate an important area in the modern world.  

Keywords: infrastructure, foreign direct investment, institutional environment, performance indices of state 
institutions, bilateral investment agreements. 

JEL classification: F02 

Вступ 

Сучаснии  розвиток світової  економіки свідчить про те, що прямі іноземні інвести-
ції  (ПІІ) виступають одним із важливих чинників сталого, якісного и  збалансованого 
економічного розвитку, а також сприяють підвищенню міжнародної  конкурентоспро-
можності для більшості держав світу. Вивіз капіталу за кордон здіи снюється з метою 
максимізації  прибутку, оптимізації  термінів окупності інфраструктурних проектів, зни-
ження інвестиціи них ризиків, інакше кажучи, бізнес здіи снює пошук наи більш вигідних 
сфер застосування наявних фінансових ресурсів. Залучення ПІІ в інфраструктуру краї ни 
значною мірою залежить від інституціи ного середовища, що дозволяє не лише 
збільшити обсяг інвестиціи них ресурсів, а и  змінити ї хніи  якіснии  склад. 

Існує достатня кількість теоретичних і практичних підтверджень того, що 
інституціи ні чинники значно впливають на обсяги ПІІ в інфраструктурні проекти краї н 
з перехідними економіками. Саме від зрілості державних інституціи  залежить чимало 
макроекономічних показників розвитку держав, зокрема и  обсяг ПІІ, які можуть супро-
воджуватися великими транзакціи ними витратами у непрозорому інституціи ному сере-
довищі. Збереження и  активізація залучення ПІІ в краї ну можливі лише при проведенні 
відповідної  державної  політики, яка дозволяє створити сприятливе інституціи не 
середовище. Відтак дослідження впливу інституціи них факторів залучення ПІІ в 
інфраструктуру Украї ни є актуальною проблемою для економічної  теорії  та практики. 

Теоретичнии  аналіз впливу інституціи них факторів залучення ПІІ в економіку 
краї н здіи снено у численних працях вітчизняних і зарубіжних учених: І. Гавришків, 
А. Гальчинськии , С. Гімер, В. Геєць, М. Джеррард, Х. Едісон, Г. Кассель, Д. Норт, Т. Олешко, 
М. Портер, А. Поручник, С. Поручник, В. Пучков, Е. Хансен, Дж. Хікс, Г. Федоров та ін. 
Однак, незважаючи на велику кількість наукових публікаціи , присвячених впливу 
інституціи них факторів залучення ПІІ, важливість розкриття різних аспектів цієї  
актуальної  проблеми залишаються недостатньо дослідженими. 

Мета дослідження 

Визначити, оцінити та сформувати критерії  побудови нових інституціи них 
факторів, що здатні забезпечити сталии  економічнии  розвиток і сприятливии  
інвестиціи нии  клімат для подальшого залучення прямих іноземних інвестиціи . 

Виклад основного матеріалу 

Відомо, що інституціональне забезпечення іноземного інвестування характе-
ризується постіи ним урізноманітненням інститутів, котрі на різних етапах світогоспо-
дарського розвитку забезпечують акумуляцію і перерозподіл інвестиціи них ресурсів на 
дво- і багатосторонньому рівнях. Рівні інституціонального забезпечення іноземного 
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інвестування репрезентуються передовсім нормами і стандартами двосторонніх інвес-
тиціи них угод, котрі забезпечують отримання краї нами базування транснаціонального 
капіталу, фінансові вигоди за кордоном, закріплення на нових територіях, створення но-
вих виробничих потужностеи  та розширення експансії  на зарубіжні ринки збуту 6, с. 34. 

Відповідно до складових інвестиціи ного середовища, І. Гавришків виділяє 
чинники впливу, які диференціює на регуляторні (відображають вплив на інвестицію з 
боку органів державної  влади різного рівня у вигляді вимог щодо реєстрації , 
оподаткування, ліцензування, сертифікації  підприємницької  діяльності тощо) та 
макроекономічні (стосуються характеристик макроекономічного, а також 
інституціи ного середовища, в якому розгортається інвестиція, тобто динаміки грошово-
кредитної  сфери, стану внутрішнього ринку, рівня ресурсної  забезпеченості тощо) 
2, с. 222. Дослідник Г. Федоров виокремлює такі основні чинники, які сприяють 
розвитку іноземного інвестування: 1) стабілізація політичної  ситуації  в краї ні; 
формування стабільного законодавчого середовища для підприємництва; розширення 
сфери пошуку джерел інвестиціи них ресурсів; здіи снення інвестиціи но-орієнтованої  
рекламної  компанії ; створення інфраструктури організаціи ної  і правової  підтримки 
інвестиціи ної  діяльності 8, с. 11. Р. Білик зазначає, що обмеженість загального обсягу 
та структури фінансових ресурсів, відсутність надіи ного нормативно-правового та 
інституціи ного середовища зумовлює підвищення актуальності формування джерел і 
механізмів інвестування інноваціи ного розвитку 0, с. 202. 

Зростання обсягів залучення іноземних інвестиціи  впродовж багатьох років є 
пріоритетним напрямом розвитку економіки Украї ни. Після розпаду СРСР більшість 
украї нських підприємств залишилися технологічно відсталими, енергоємними, зі 
слабкою диверсифікацією продуктів і ринків. Така ситуація невпинно продовжується, 
адже це пов’язано з нестабільністю інвестиціи ної  політики, прогалинами в 
інвестиціи ному законодавстві, відсутністю належного інституціи ного забезпечення 
розвитку інвестиціи ного ринку та и ого інструментів, і як наслідок – недостатнім рівнем 
зовнішніх інвестиціи  4. 

Практика свідчить, що інституціи ні фактори значною мірою враховуються 
інвесторами при виборі краї ни-реципієнта, проте вони можуть і не бути важливими при 
виборі об’єкта інвестування, особливо в краї нах із перехідними економіками. Теоретичні 
концепції  прямих іноземних інвестиціи , розроблені відомими західними економістами 
Д. Нортом [13], М. Портером [14] і С. Хаи мером [12], які обґрунтовують, що інвестори 
прагнуть використовувати власні переваги, географічне положення конкретної  краї ни, 
переваги інтернаціоналізації , конкурентні переваги націи  і недосконалості ринку 
інвестування при виборі об’єкта інвестиціи . Більша частина цих характеристик 
залежить від стану інституціи ного середовища в краї ні-реципієнті. 

Формування, функціонування і розвиток системи держаних інституціи  
викликають суттєві відмінності економічних показників національних економік. 
Краї ни, що розвиваються, і перехідні економіки зазвичаи  характеризуються низькою 
якістю інституціонального середовища і не підтримують виробничі інвестиції  та захист 
прав власності. Як вважає Х. Едісон, вплив інститутів на економічні показники, зокрема 
на ПІІ, складається відповідно до ї х спрямованості [10, с. 35]. Це можуть бути економічні 
(рівень торговельної  відкритості, валютна політика), політичні (міжнародні відносини, 
режим влади), соціальні (громадянські свободи, страхове забезпечення) інститути. У 
краї нах з перехідною економікою, де економічні, політичні та соціальні інститути є 
недостатньо досконалими та дієвими, приплив ПІІ є доволі низьким. Хоча ці краї ни 
залишаються привабливими для іноземних інвесторів в силу низки інших причин. 

Звісно розвиненість різних державних інститутів збільшує приплив іноземних 
інвестиціи , які, своєю чергою, сприяють інноваціям, здіи снюють ефективнии  трансферт 
технологіи , а відтак – забезпечують економічне зростання краї ни. Процеси зниження 
обсягів відбуваються, коли інвестиціи нии  клімат в державі викликає стурбованість 
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інвесторів із приводу зберігання виробничого потенціалу економіки, стану ї ї  інфра-
структури тощо. Умови для зниження припливу ПІІ можуть створюватися і в результаті 
інституціи ного погіршення та надмірного державного регулювання [14, с. 15]. Сьогодні, 
коли краї ни використовують обмеження, квоти, різні санкціи ні інструменти, збережен-
ня припливу іноземних інвестиціи  на національному і регіональному рівнях необхідно 
для підтримки стіи кого розвитку економіки. Тому однією з головних умов є створення 
сприятливого інституціи ного середовища, яке можна проаналізувати через систему 
відповідних міжнародних показників (індексів). 

Перша група індексів являє собою зведені агреговані індекси, які використову-
ються для характеристики ефективності великих груп державних інститутів. І х умовно 
можна поділити на показники, що характеризують демократичність держави та рівень 
громадянських і економічних свобод, а також показники ефективності державного 
управління. Ці індекси є міжнародними зіставними показниками, що ґрунтуються на 
експертних оцінках і зважених кількісних показниках. Наприклад, Ц. Тінтін розглядає 
важливість змінних, що відображають розвиненість інститутів краї ни, в яку и де потік 
ПІІ, на прикладі краї н Центральної  та Східної  Європи. При цьому інституціи ними 
змінними він пропонує такі індекси: 1) економічної  свободи; 2) політичних прав; 
3) громадянських свобод; 4) слабкості державних інститутів. Результатом проведеного 
ним дослідження стала значимість всіх чотирьох показників. Особливо було виділено 
індекс економічної  свободи як стіи кого фактору залучення ПІІ [16]. Крім того, в багатьох 
сучасних дослідженнях вчені стали використовувати індекс легкості ведення бізнесу, 
індекс міжнародного ризику краї ни (ICRG) [8], всесвітніи  індекс ефективності 
державного управління [9]. 

Друга група індексів характеризує більш вузькі групи інститутів, що наи частіше 
використовується для кількісного вираження ефективності законодавчої  системи. 
Оцінку ефективності інститутів за допомогою різних показників на основі бази 
International Country Risk запропонували А. Фаті, Н. Фієсс, Р. Макдональд, стверджуючи, 
що ці інститути є стіи кою умовою припливу ПІІ [11]. Крім того, аналіз результатів 
численних досліджень показує, що стабільність уряду, конфлікти, корупція, етнічна 
напруженість, правопорядок і якість бюрократії  також є важливими факторами, що 
визначають приплив ПІІ. 

Третя група індексів, що використовуються для опису ефективності 
інституціонального середовища, містить кількісно вимірювані величини та побічно 
характеризують стан інститутів. Наи частіше в таких дослідженнях використовується 
велика сукупність цих показників, які об’єднані під однією змінною. Так, наприклад, 
К. Кастільоне [9, с. 7-9] вимірює ефективність інститутів непрямим чином, 
використовуючи такі змінні, як відсоток працевлаштованих у загальніи  чисельності 
населення регіону та частка населення регіону з вищою освітою.  

Варто зазначити, що вже до початку XXI ст. оцінка інвестиціи ного клімату держав 
та рівня розвитку державних інститутів краї н світу прии няла глобальнии  масштаб. 
Сьогодні визначення інвестиціи ного клімату ґрунтується на різноманітних 
міжнародних реи тингах, як-от: Doing Business; World Business Environment Survey; World 
Competitiveness Yearbook (International Institute for Management Development); Global 
Competitiveness Report (World Economic Forum); Business Environment and Enterprise 
Performance Survey (BEEPS) та ін. Крім глобальних реи тингів інвестиціи ного клімату 
існують також інші методики и ого оцінки, зокрема Business Environment Risk Intelligence 
(BERI), а також методологія оцінки провідними світовими експертними агентствами 
Moody’s, Standard and Poor, A. T. Kearney [10, с. 36]. Методологія складання зазначених 
реи тингів у більшості випадків є сукупністю таких об’єктивних даних: зростання ВВП, 
державнии  борг або терміни проведення процедур, а також результатів опитувань 
іноземних інвесторів і місцевих бізнесменів щодо якості, наприклад, інфраструктури або 
державних інститутів. У підсумку оцінка інвестиціи ного клімату виражається в 
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заи маному місці в реи тингу та складається з об’єктивно-суб’єктивних даних. Важливо 
підкреслити, що цеи  спосіб оцінки, на думку низки дослідників, має недоліки, що 
виражаються у вигляді виникаючих проблем при порівнянні різних краї н або періодів, а 
також недостатньої  інформації  про стан окремо взятих чинників. 

Отже, якість інституціонального середовища піддається безпосередніи  оцінці в 
межах процедури складання реи тингів інвестиціи ного клімату. Визначення стану 
інститутів проходить на об’єктивно-суб’єктивніи  основі в силу зазначених вище 
особливостеи  методології  збору даних. Об’єктивна складова виражається в тому, що 
різноманітні реи тинги враховують фактичні показники якості інститутів в процесі 
аналізу ділового клімату держави. З-поміж таких показників можна виділити: кількість 
процедур і календарних днів, необхідних для відкриття бізнесу чи отримання дозволу 
на будівництво, показники податкового навантаження, величини тарифів тощо. 
Суб’єктивнии  елемент оцінки якості інституціи ного середовища держави з’являється в 
результаті того, що сама процедура оцінки відбувається у вигляді відповідеи  
респондентів на питання опитувальника. У низці реи тингів, наприклад, Global 
Competitiveness Report, респондентам безпосередньо пропонується оцінити стан того чи 
іншого елементу інституціи ного середовища 4. 

Модернізація украї нської  економіки передбачає не лише технологічне оновлення, 
а и  вдосконалення державних інститутів, соціально-економічних та політичних 
відносин. Успіх залежить від існуючого інституціонального середовища, яке сприяє 
реалізації  ПІІ за певних інституціи них умов. Згідно з індексом глобальної  
конкурентоспроможності за період з 2010 по 2016 рр., позиція Украї ни у реи тингу 
суттєво не змінилася: за сім років Украї на піднялася лише на 4 позиції . За 2015 – 2016 рр. 
Украї на опустилася з 79 на 85 місце з-поміж 138 краї н світу, втративши за рік шість 
позиціи . Нагадаємо, індекс конкурентоспроможності визначає здатність економіки 
зростати у довгостроковіи  перспективі та складається з 114 показників, які згруповані у 
12 груп контрольних показників – «Інституції », «Інфраструктура», «Макроекономічне 
середовище», «Охорона здоров’я та початкова освіта», «Вища освіта і професіи на 
підготовка» та ін. Нестабільне інституціи не середовище, низькі позиції  за показниками 
регуляторної  ефективності зумовлені політичною нестабільністю, впливом уряду на 
ціни через державні компанії  тощо. За даними дослідження, в 2016 р. Украї на мала 
наи гіршии  показник індексу економічної  свободи (The Index of Economic Freedom) серед 
європеи ських краї н і поступалася усім наи ближчим сусідам (див. табл. 1). 

Таблиця 1. Місце України серед інших країн  
у рейтингу економічної свободи (2016 р.) 
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Грузія 23 72, 6 40 52 87,6 75,3 86,5 75,7 80,5 88,6 80 60 
Литва 13 75,2 65 58 92,9 63,8 80 60 84,6 88 80 80 
Польща 39 69,3 65 61 75,5 46,5 68,7 58 85,2 88 75 70 
Угорщина 58 66 45 54 78,7 26,7 70,6 63,8 88,3 88 75 70 
Казахстан 68 63,6 30 29 93 87,7 72,3 82,7 74 77,4 40 50 
Туреччина 79 62,1 40 45 75,2 55,6 65,4 48,6 71,5 84,4 75 60 
Молдова 117 57,4 40 35 85,4 56,6 64,6 39,3 76 73,6 55 50 
Росія 153 50,6 20 27 82,2 56,2 72,2 57,6 62,9 72,4 25 30 
Білорусь 157 48,8 20 31 88,6 44,8 69 74,9 50,4 79 20 10 
Украї на 162 46,8 25 26 78,6 30,6 56,8 47,9 66,9 85,8 20 30 

Джерело: WTO Statistical Database [17]. 
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Дані американського аналітичного центру The Heritage Foundation засвідчили, що 
за підсумками наступного, 2017 р. Украї на в реи тингу економічної  свободи посіла  
44 місце в Європі і 150 місце серед 179 краї н світу, піднявшись на 16 позиціи  і 
потрапивши у групу краї н «переважно невільних» (зокрема, значно покращився 
інвестиціи нии  клімат) [15]. 

Як зазначає О. Смагло, аналіз останніх тенденціи  залучення прямих іноземних 
інвестиціи  (акціонерного капіталу) в економіку Украї ни свідчить про те, що ї хніи  обсяг 
становив у 2018 р. – 8 548,2 млн дол. США. До десятки основних краї н-інвесторів, на які 
припадає понад 83% загального обсягу прямих інвестиціи , входять: Кіпр – 12 274,1 млн 
дол., або 28,6% від загального обсягу інвестиціи ; Німеччина – 5 489,0 млн дол. (12,8%); 
Нідерланди – 5 108,0 млн дол. (11,9%); Австрія – 2 354,3 млн дол. (5,5%) та ін. 
Провідними сферами економічної  діяльності за обсягами залучення капітальних 
інвестиціи  у 2018 р. залишаються: промисловість – 55,4 млрд грн., будівництво – 
24,7 млрд грн, інформація та телекомунікації  – 17,6 млрд грн., сільське, лісове та рибне 
господарство – 17,2 млрд грн.,  транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність – 10,7 млрд грн. У реи тингу інвестиціи ної  привабливості краї н 
світу International Business Compass за 2018 р., опублікованому компанією BDO, Украї на 
за рік піднялася на 20 позиціи . Наша держава в реи тингу розташовується на 89 місці і 
входить до переліку краї н, що показали наи краще зростання за рік, нарівні з Білорусією 
та Латвією 7, с. 113 – 114. 

У 2021 р. Украї на посіла 127 місце в реи тингу економічних свобод з-поміж  
177 краї н світу, піднявшись порівняно із попереднім роком на 7 позиціи  (56,2 бали зі 
100). При цьому зросли показники таких індексів, як: право власності (48,5), свобода 
бізнесу (63,5), свобода праці (48,7), грошова свобода (65,8), податкове навантаження 
(88,7), державні витрати (48,2), зниження фіскального тиску (87,7). Натомість знизилися 
показники свободи торгівлі (79,2) та судової  ефективності (41,1) [15].  

На сьогодні обсяг іноземних інвестиціи  є одним із головних показників, що 
відображає ступінь міжнародної  інтеграції  краї ни, однак за цим показником Украї на 
посідає доволі скромні позиції . Відсутність адекватних інституціи них умов гальмують 
приплив іноземних інвестиціи  в інфраструктурні галузі вітчизняної  економіки, оскільки 
наявні ризики інвестування відлякують потенціи них інвесторів (див. таблицю 2).  

Таблиця 2. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну за видами 
економічної діяльності 

Види діяльності 2014 2015 2016 2017 2018 

Сільське, лісове та рибне господарство 776,9 617,0 502,2 586,2 578,6 
Промисловість  17681,4 12419,4 9893,6 9667,6 10543,7 
Будівництво 1580,0 1301,9 1104,1 1043,3 919,5 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

6807,8 6037,6 5247,4 5106,5 4957,8 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 
діяльність 

1535,3 1355,5 1088,0 1086,0 985,3 

Інформація та телекомунікації  1894,7 1646,2 2089,4 2075,7 2100,1 
Фінансова та страхова діяльність 12261,4 6421,7 4350,1 3627,4 3526,3 
Операції  з нерухомим маи ном 4768,3 3979,4 3882,1 3764,4 3796,3 
Професіи на, наукова та технічна діяльність 4006,8 2634,5 2222,6 2253,5 2131,1 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

1686,9 1 340,2 1222,7 1507,3 1550,9 

Інші 704,4 603,2 505,1 497,0 499,9 

Джерело: Національний банк України: економічні та фінансові показники [3]. 

У зв’язку з цим постає проблема пошуку інституціи них інструментів стимулюван-
ня інвестиціи ної  активності в інфраструктуру Украї ни, що допоможе залучити ПІІ, 
незважаючи на складні економічні умови господарювання та соціально-політичну си-

https://www.heritage.org/index/country/ukraine
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туацію в краї ні. Приплив іноземних інвестиціи них потоків в інфраструктурні галузі за 
цільовим призначенням повинен мати економічнии  та соціальнии  ефект, але прове-
дении  аналіз показав реальнии  вплив на економічне зростання лише у сфері інформації  
та телекомунікаціи , що дає змогу висловити припущення про неефективність 
інституціональної  системи державного регулювання інвестиціи ної  діяльності в Украї ні. 

Висновки 

Процес залучення іноземних інвестиціи  в інфраструктурні галузі економіки 
Украї ни в умовах подальшої  глобалізації  світової  економіки зумовлює необхідність 
здіи снення модернізації  існуючого інституціонального середовища, яке повною мірою 
відповідало б національно-культурним, історичним, політичним и  економічним 
особливостям нашої  держави. Водночас поступово реформовані та новостворені ринкові 
інститути уможливили формування інституціонального середовища нового типу. Проте 
реальні процеси перехідного періоду засвідчили, що поряд із ліквідацією у короткі 
терміни старих інститутів радянської  планової  економіки, які певнии  час забезпечували 
виробничо-фінансову і соціальну стабільність, так і не були створені ефективні ринкові 
інститути, які могли б гарантувати сталии  економічнии  розвиток, у т ч. завдяки 
залученню ПІІ в інфраструктуру Украї ни. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ НА 

ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

Онегіна В. М., Антощенкова В. В., Кравченко Ю. М. Сучаснии  стан та перспективи 
інноваціи ного розвитку сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на 
виробництві продукції  тваринництва. Український журнал прикладної економіки. 2021. 
Том 6. № 2. С. 164 – 170. 

Анотація 
Вступ. Наразі сучасний стан та перспективи розвитку підприємств галузі тваринництва найбільше 
потребують інновацій в формуванні та становленні продовольчої незалежності України. Адже 
забезпечення населення продукцією тваринництва стабільно, в достатній кількості і необхідної якості та 
асортименту є важливим стратегічним завданням для країни. В статті проаналізовано сучасний стан 
розвитку підприємств галузі тваринництва, а також окреслено перспективи та основні напрямки 
розвитку галузі.  
Метою дослідження стало вивчення сучасного стану та перспектив інноваційного розвитку 
сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на виробництві продукції тваринництва та 
обґрунтуванні подальших напрямів інноваційного розвитку галузі в країні. 
Результати. Проаналізовано динаміку поголів’я ВРХ та корів за категоріями господарств, встановлено 
значне скорочення поголів’я корів в сільськогосподарських підприємствах України та тенденцію до 
продовження скорочення поголів’я корів. Проаналізовано динаміку обсягів виробництва молока в Україні, 
рівень цін на м'ясо та молоко та рентабельність виробництва продукції тваринництва 
сільськогосподарськими підприємствами. За даними Державної служби статистики, виробництво молока 
в Україні за підсумками 2019 року скоротилося на 3,7% і вперше за роки незалежності впало нижче 10 млн 
тон - до 9,68 млн т. станом на  2020 рік, виробництво молока становило 2963,6, що на 60,6% нижче обсягів 
виробництва 1990 р. Виробництво м'яса в 2019 році зросло на 4,8% - до 3,47 млн тон (у живій вазі), але 
порівняно з 1990 роком скоротилось на 43,1%. Виробництво м’яса є неприбутковим в сільськогосподарських 
підприємствах, а от молочне тваринництво є рентабельним. 
Висновки. Встановлено, що галузь тваринництва в Україні зазнає певних труднощів, саме через відсут-
ність інноваційних складових в своєму розвитку. Визначені чинники, що обумовлюють негативні процеси. 

За результатами дос-
лідження надано пропо-
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зиції щодо розвитку галузі тваринництва та її ефективному функціонуванню. Зазначено, що інноваційний 
розвиток підприємств галузі тваринництва необхідно поєднувати зі сталим розвитком сільських 
територій. 

Ключові слова: тваринництво, молочне скотарство, інноваційний розвиток, ефективність, продуктив-
ність, рентабельність. 
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Abstract 
Introduction. The current state and prospects of development of livestock enterprises most in need of innovation in 
the formation and formation of food independence of Ukraine. After all, providing the population with livestock 
products is stable, in sufficient quantity and of the required quality and range is an important strategic task for the 
country. The article analyses the current state of development of livestock enterprises, as well as outlines the prospects 
and main directions of development of the industry.  
The aim of the study was to study current state and prospects of innovative development of agricultural enterprises 
specializing in the production of livestock products and justification of further directions of innovative development 
of the industry in the country. 
Results. The dynamics of cattle and cows by categories of farms was analysed, a significant reduction in the number 
of cows in agricultural enterprises of Ukraine and a tendency to continue the reduction in the number of cows. The 
dynamics of milk production in Ukraine, the level of prices for meat and milk and the profitability of livestock 
production by agricultural enterprises are analysed. According to the State Statistics Service, milk production in 
Ukraine in 2019 decreased by 3.7% and for the first time since independence fell below 10 million tons - to 9.68 million 
tons as of 2020, milk production was 2963.6, which is 60.6% lower than the production volume of 1990. Meat 
production in 2019 increased by 4.8% - to 3.47 million tons (live weight), but compared to 1990 decreased by 43.1%. 
Meat production is unprofitable in agricultural enterprises, while dairy farming is profitable. 
Conclusions. It is established that the livestock industry in Ukraine is experiencing certain difficulties, precisely 
because of the lack of innovative components in its development. The factors that cause negative processes are 
identified. According to the results of the study, proposals for the development of the livestock industry and its effective 
functioning are provided. It is noted that the innovative development of livestock enterprises must be combined with 
sustainable development of rural areas. 

Key words: animal husbandry, dairy farming, innovative development, efficiency, productivity, profitability.  

JEL classification: Q01; Q18; Q55 

Вступ 

Наразі сучаснии  стан та перспективи розвитку сільськогосподарських підпри-
ємств галузі тваринництва наи більше потребують інноваціи  у формуванні та станов-
ленні продовольчої  незалежності Украї ни. На сучасному етапі розвитку в Украї ні галузь 
тваринництва має негативні тенденції : катастрофічно скорочується поголів’я, зменшу-
ється виробництво молока та м’яса, зростають ціни на молоко та молочні продукти при 
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одночасному зменшенні платоспроможності населення краї ни. Необхідність забезпе-
чення населення якісною продукцією, зміцнення продовольчої  незалежності краї ни виз-
начає необхідність пошуку заходів для відновлення галузі тваринництва на інноваціи -
ніи  основі. Дослідженню стану галузі тваринництва в Украї ні та ефективному функціо-
нуванню і окресленню перспектив ї ї  розвитку присвячено ряд наукових праць таких вче-
них-аграрників, як: Лозинська І. В., Власенко В. В., Головко М. П., Семко Т. В., Головко Т. М., 
Іванова А. С., Аверчева Н. О., Заходим М. В., Антощенкова В. В., Кравченко Ю. М., та ін. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження сучасного стану та перспектив інноваціи ного 
розвитку сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на виробництві 
продукції  тваринництва та обґрунтуванні подальших напрямів інноваціи ного розвитку 
галузі в краї ні. 

Виклад основного матеріалу 

Продукція тваринництва є одними з наи цінніших продуктів харчування людини. 
По харчовіи  цінності молоко може замінити будь-якии  продукт, але жоден продукт не 
замінить молоко. Харчова цінність молока полягає в тому, що воно містить усі необхідні 
для людського організму харчові речовини (білки, жири, вуглеводи і т. д.) в добре 
збалансованих співвідношеннях і легко засвоюваніи  формі. Молоко є виключно 
важливим джерелом мінеральних речовин, особливо кальцію і фосфору, які знаходяться 
в сприятливому співвідношенні для ї х засвоєння організмом. У молоці містяться інші 
важливі мікроелементи: каліи , натріи , магніи  і так далі. Мікроелементи молока беруть 
участь у побудові ферментів, гормонів і вітамінів. Один літр молока задовольняє добову 
потребу дорослої  людини в тваринному жирі, кальції , фосфорі; на 53% – в тваринному 
білку; на 35% – у біологічно активних незамінних жирних кислотах, у вітамінах А, С, 
тіаміні; на 21,6% – у фосфоліпідах; на 26% – в енергії . Добова доза споживання молока 
для дорослої  людини складає 0,5 літра, для дитини – 1,0 літр. Середньодобове 
споживання молочних продуктів в грамах, на думку вчених, має бути наступне: молоко 
– 500, масло – 15, сир – 18, сир кисломолочнии  – 20, сметана – 18, згущене молоко – 8, 
сухе молоко – 3 г. В перерахунку на молоко це складе 1430 г [1]. 

Тривалии  час молочне скотарство в Украї ні розвивалось шляхом розширеного 
відтворення стада. Протягом багатьох років поголів’я корів зростало. Наи більша 
кількість корів на території  Украї ни спостерігалася на початок 1987 р. та становила – 
9271,1 тис. голів. На час становлення незалежності Украї ни в 1991 році поголів’я корів 
становило 8378,2 тис. голів. З 1991 р. спостерігається зниження чисельності поголів’я 
корів, ця тенденція присутня і на теперішніи  час. За останні 29 років поголів’я корів 
зменшилось більше ніж в 4,6 рази – і становить 1788,5 тис. голів. Таке значне зменшення 
поголів’я корів відбулося за рахунок сільськогосподарських підприємств, де протягом 
1991-2000 рр. кількість поголів’я корів зменшилась на 92,9%, і становить на 2020 р. – 
438,6 тис. голів. В господарствах населення спостерігається теж тенденція зниження 
чисельності поголів’я корів, але не такими значними темпами. За період 1991-2000 рр. у 
господарствах населення поголів’я корів зменшилось на 38,3%, і становить –  
1349,9 тис. голів. В 2020 р. спостерігалась теж тенденція до зниження поголів’я корів, 
загальна чисельність зменшилась на 6,8%. На сільськогосподарських підприємствах 
чисельність поголів’я корів зменшилась на 6,8%, в господарствах населення – на 7%, і 
тільки у фермерських господарствах спостерігається незначне збільшення – на 0,2% і 
становить 42,9 тис. голів (табл. 1).  

Така обставина викликана наступними чинниками: відсутність дієвої  кредитної  
політики щодо підтримки товаровиробників, спрямованої  на оновлення основних 
засобів виробництва; практична відсутність інтегрування виробництва, переробки і 
реалізації  молочної  продукції , насамперед, відсутність організаціи но-економічних 
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механізмів регулювання взаємовідносин у ланцюгу «виробництво – заготівля – перероб-
ка – торгівля», що призводить до непропорціи ного розподілу доходів між и ого учасника-
ми, коливань закупівельної  ціни на молоко і зниження інвестиціи ної  привабливості 
галузі; відсутність рівноцінного паритету цін на сире молоко, молочну худобу і промис-
лову продукцію; низької  ї ї  ефективності і недостатньою державною підтримкою тварин-
ництва, і як наслідок, застосування морально застарілих технологічних і технічних 
засобів виробництва, що зумовлюють и ого високу енергоємність і собівартість 
продукції  [3]. 

Таблиця 1. Динаміка поголів’я ВРХ та корів за категоріями господарств України  
за 1991-2020 рр. (на 1 січня) 

Категорія господарств 1991 2001 2015 2017 2018 2019 2020 
2020 р. у % до 
1991 2019 

Поголів’я ВРХ усього 24623,4 9423,7 3884,0 3682,3 3530,8 3332,9 3092,0 12,5 92,8 
в тому числі поголів’я корів 8378,2 4958,3 2262,7 2108,9 2017,8 1919,4 1788,5 21,3 93,2 
Підприємства 6191,6 1851 529,2 484,6 466,6 467,8 438,6 7,1 93,8 
Господарства населення 2186,6 3107,3 1733,5 1624,3 1551,2 1451,6 1349,9 61,7 93,0 

Джерело: [2] 

Зменшення чисельності поголів’я корів зумовило скорочення виробництва 
обсягів молока, яке відбулося за рахунок сільськогосподарських підприємств (табл. 2). 
Зменшення виробництва молока відбулося за рахунок сільськогосподарських 
підприємств, де виробництво у 2019 р. порівняно з 1990 р. зменшилось з 18634,1 тис. т 
до 2728,6 тис. т., або на 85,4%. У господарствах населення виробництво молока у 2019 р. 
порівняно з 1990 р. зросло на 18,1%, з 5874,2 тис. т до 6934,6 тис. т. Але і у господарствах 
населення за останні 9 років відбувається зменшення виробництва молока. За період 
2010-2019 рр. воно зменшилось на 23,2%. І тільки фермерські господарства збільшують 
виробництво молока, але ї х питома вага в загальному виробництві в Украї ні лише 2%. 

Таблиця 2. Динаміка виробництва м’яса та молока в Україні за 1990-2020 рр., тис. т 

Показники 1990 2000 2010 2017 2018 2019 2020 2020 р. у % до 1990 р. 

Виробництво м’яса 
(у забіи ніи  масі) 

4357,8 1662,8 2059,0 2318,2 2354,9 2492,4 2477,5 56,9 

Виробництво 
молока 

24508,3 12657,9 11248,5 10280,5 10064,0 9663,2 9263,6 39,4 

Джерело: [2] 

Порівняно з 1990 роком виробництво м’яса у забіи ніи  вазі скоротилось на 43%. 
Динаміка виробництва м’яса в Украї ні досить нестабільна, та починаючи з 2010 року, 
після стрімкого падіння обсягів, нарешті м’ясне тваринництво нарощує свіи  потенціал. 
Негативні процеси у скотарстві молочного напряму обумовлені наступними чинниками: 
низькии  рівень інвестиціи ної  привабливості галузі через переважну збитковість 
господарств; висока капітало- і трудомісткість виробничих процесів; зростання цін на 
енергетичні та інші ресурси, які потребує галузь; необхідність відведення значних площ 
сільськогосподарських угідь під кормові культури, сінокоси і пасовища; недостатніи  
обсяг державних дотаціи  для тваринництва, скасування спеціального режиму 
повернення ПДВ; непрозора політика держави щодо відкриття ринку землі [4]. 

Недостатніи  об’єм молочної  сировини на ринку Украї ни та ї ї  висока собівартість є 
тими важливими факторами, що провокують підвищення цін на продукцію молочного 
скотарства (табл. 3). В 2020 році за досліджувании  період середні ціни реалізації  м’яса 
сільськогосподарськими підприємствами зросли маи же в 14 разів і становили 
32490,6 грн за 1 т, а на молоко середня ціна реалізації  зросла в 16,5 разів і становила 
8839,9 грн за 1 т. Середні ціни на молоко, яке реалізується сільськогосподарськими 
підприємствами, вищі від середніх цін на молоко, що реалізується господарствами 
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населення, це добре ілюструє графік динаміки цін на молоко, що виробляється 
підприємствами та господарствами населення (рис. 1). 

Таблиця 3. Динаміка середньої ціни на м'ясо та молоко, реалізоване 
підприємствами за період 2010-2019 р., гривень за 1 тонну 

Продукція 2000 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2020 р. до 2010 (рази) 
М’ясо 2350,8 10797,1 21966,2 31838,4 33331,2 32679,8 32490,6 +13,8 
Молоко 536,4 2938,7 4347,3 7234,0 7602,4 8198,2 8839,9 +16,5 

Джерело: [2] 

 
Рис. 1. Динаміка цін на молоко, що виробляється підприємствами та 

господарствами населення України за період 2010-2019 рр. 

Для населення, що здіи снює реалізацію молока коров’ячого незбираного для 
промислової  переробки, здіи снювати перевезення даного товару за межі населеного 
пункту може бути економічно недоцільним оскільки пов’язано з додатковими, 
значними матеріальними витратами, витратами часу та ризиком в трати якості даного 
товару (при недотриманні температурного режиму – молоко скисає). Таким чином, усе 
заготовлене молоко є рівнозначним по якості товаром – негатункове із встановленням 
ціни за одиницю базисної  жирності. При цьому продавець не може відмовитись від здачі 
молока и  вибирати з поміж інших молокопереробних підприємств те, яке запропонує 
вищу ціну. Це обумовлено економічними та організаціи ними обмеженнями – 
необхідність транспортування з дотриманням спеціальних температурних режимів, 
рівень транспортних витрат, неможливість постіи ної  щоденної  реалізації  молока на 
продовольчих ринках обласного чи раи онного центрів. 

Динаміка рівня рентабельності виробництва молока в підприємствах Украї ни за 
період 2012-2019 рр. наведена в табл. 4. 

Таблиця 4. Динаміка рівня рентабельності виробництва м’яса та молока в  
підприємствах України за період 2012-2019 рр., % 

Категорія господарств 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 р.  

до (в.п.) 2018 р. 
М’ясо 

На сільськогосподарських підприємствах -28,3 -41,3 -16,9 -23,2 3,4 -17,7 -27,1 -9,4 
Молоко 

На сільськогосподарських підприємствах 1,8 13,1 12,7 18,6 26,9 16,1 20,6 +4,5 
у т.ч. фермерські господарства 4,9 21,4 20,5 23,3 25,9 18,0 20,1 +2,1 

Джерело: [2] 

Виробництво м’яса сільськогосподарськими підприємствами Украї ни є непри-
бутковим. Рівень збитковості в 2019 році становив 27,1%. Рентабельність виробництва 
молока сільськогосподарськими підприємствами Украї ни в 2019 р. становила 20,6%. 
Порівняно з попереднім роком рентабельність виробництва молока сільськогос-
подарськими підприємствами зросла на 28%, а порівняно з 2017 р. вона зменшилась на 
23,4%. Подібнии  стан рентабельності мають і фермерські господарства: в 2019 р. 
рентабельність виробництва молока становила 20,1%, порівняно з 2018 р. вона 
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збільшилась на 11,7%, а порівняно з 2017 р зменшилась на 22,4%. Відміни в рівні 
економічної  ефективності виробництва молока зумовлені в основному різним рівнем 
собівартості молочної  сировини і закупівельних цін на ї ї  реалізацію. Отже, для зростання 
поголів’я корів і виробництва молока, крім забезпечення належної  цінової  політики та 
державної  підтримки галузі, необхідно вдосконалити організацію виробництва з метою 
зменшення затрат за рахунок внутрішніх факторів. Зниження собівартості виробництва 
молока необхідно насамперед досягати за рахунок підвищення продуктивності худоби 
та поліпшення якості кормів. За даними наукових установ, з підвищенням на кормову 
одиницю, використану в молочному скотарстві, перетравного протеї ну із 84,5 до 108,3 г 
витрати корму на 1 ц молока знижуються на 17%, а собівартість виробництва – на 11%. 
Необхідно забезпечити підвищення врожаи ності кормових культур та рівень механізації  
трудомістких процесів у кормовиробництві, ефективно використовувати машини та 
добрива, здешевлювати виробництво насіння. Важливо також досягти зменшення 
витрат кормів на одиницю продукції  на основі поліпшення племінних якостеи  худоби, 
породи якої  здатні до високої  молочної  продуктивності. Щоб скоротити витрати коштів 
на виробництво одиниці продукції  в молочному скотарстві варто також домогтись 
ощадливого використання енергоносії в, ефективного застосування засобів механізації  і 
обладнання в галузі [5]. 

Розвиток галузі тваринництва на сьогодні в Украї ні є перспективним та 
потужним, але ця галузь має певні проблеми, основою ї х є якість та безпечність 
продукції . Низькі закупівельні ціни та висока собівартість через відсутність достатнього 
власного кормовиробництва, зношеність чи відсутність обладнання, недосконала 
підтримуюча законодавча база, економічна, соціальна та політична нестабільність в 
краї ні є причиною такої  неефективності. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Роль інноваціи ного підприємництва і и ого вплив на ефективність виробництва в 
економіці є беззаперечною. Інноваціи нии  розвиток у сфері сільського господарства для 
Украї ни має більшии  вплив на скорочення бідності та забезпечення продовольчої  
незалежності. Однією з головних переваг інноваціи  є ї х вплив на економічне зростання. 
Тобто інновації  можуть призвести до підвищення продуктивності, а це означає, що один 
і тои  же ресурс генерує більшии  результат. Зі зростанням продуктивності виробляється 
все більше товарів і послуг – іншими словами, зростає економіка. Інновації  та зростання 
продуктивності приносять величезну користь для споживачів та бізнесу, в тому числі і 
агробізнесу. В галузі тваринництва спостерігається тенденція до катастрофічного 
скорочення поголів’я та зменшення виробництва продукції . Вии ти з такого стану 
можливо шляхом поетапного відродження галузі на інноваціи ніи  основі, створення 
сприятливих інвестиціи них умов, запровадження новітніх технологіи , удосконалення 
механізму державної  підтримки галузі. Встановлено, що інноваціи нии  розвиток галузі 
тваринництва необхідно поєднувати зі сталим розвитком сільських територіи . 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ КЛІМАТУ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ТА ЧИННИКІВ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 

Луцькии  М. Г., Мостенська Т. Л., Ковтун О. А., Мостенська Т. Г. Теоретичні засади визна-
чення клімату організації  та чинників и ого формування. Український журнал прикладної 
економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 171 – 180. 

Анотація 
У статті розглянуто теоретичні засади визначення клімату організації, охарактеризовано особливості 
психологічного та організаційного кліматів, визначено чинники впливу на формування клімату організації 
та вплив клімату організації на членів колективу. Охарактеризоване сприйняття робочого середовища та 
ставлення співробітників до організації та процесів управління через клімат організації. При цьому автори 
розрізняють клімат організації, організаційний клімат та психологічний клімат. Клімат організації 
складається із організаційного клімату та психологічного клімату, які взаємодіють між собою. Чим більша 
кількість співробітників в організації, тим складнішою буде структура клімату організації. Проведений 
аналіз визначення чинників впливу на формування клімату дозволив розширити їх перелік. Авторами 
пропонується розглядати форму власності та особистісні характеристики власників як чинники 
формування клімату організації. Можливості розвитку працюючого та сприяння реалізації саморозвитку 
також здійснюють суттєвий вплив на формування та підтримання клімату організації. Вивчення 
публікацій з визначеної теми дозволило авторам дійти висновку, що клімат організації має складну 
структуру та складається із організаційного клімату як сприйняття організаційного середовища та 
психологічного клімату як індивідуального сприйняття членами колективу організаційних практик і 
процедур. У роботі авторами запропоновано базові чинники, що формують психологічний та 
організаційний клімат. В якості базових чинників формування психологічного клімату (кліматі на 
індивідуальному рівні) визначено: особистісні характеристики співробітника, чіткість визначених ролей у 
колективі, важливість для співробітника роботи та її зміст, підтримка керівника та якість співпраці у  
робочих групах. Базовими чинниками формування організаційного клімату виступають: особистісні 
характеристики керівників, стиль керівництва, розподіл робіт, ефективність побудови команди, 
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комунікативна ефективність. Психологічний та організаційний клімат, формуючи клімат організації, 
визначають ефективність розвитку організації та впливають на систему управління нею. Клімат 
організації здійснює вплив на формування організаційної культури. 

Ключові слова: клімат організації, психологічний клімат, організаційний клімат. 
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Abstract 
The article deals with the theoretical basics of determining the climate of the organization, considers the features of 
psychological and organizational climate, identifies factors that influence the formation of climate of the 
organization and the impact of climate of the organization on team members. Perception of the working environment 
and the attitude of employees to the organization and management processes through the climate of the organization 
were characterized. Climate of the organization, organizational climate and psychological climate were 
differentiated by the authors. The climate of the organization consists of organizational climate and psychological 
climate that interact with each other. The more employees in the organization, the more complex will be the structure 
of the climate of the organization. The conducted analysis of the factors influencing the formation of climate, allowed 
to extend their list. The authors suggest to consider the form of ownership and personal characteristics of owners as 
formation factors of the climate of the organization. Opportunities for an employee’s self-development also have a 
significant impact on the formation and maintenance of the climate of the organization. The study of publications on 
a specific topic allowed the authors to conclude that the climate of the organization has a complex structure and 
consists of organizational climate as a perception of the organizational environment and psychological climate as an 
individual perception of organizational practices and procedures. The authors propose the basic factors that shape 
the psychological and organizational climate. The basic factors of psychological climate formation (climate at the 
individual level) are: personal characteristics of the employee, clarity of defined roles in the team, importance for the 
employee and its content, support of the leader and the quality of cooperation in working groups. Basic organizational 
climate forming factors are: personal characteristics of leaders, leadership style, distribution of work, the effectiveness 
of team building, communication efficiency. Psychological and organizational climate, forming the climate of the 
organization, determine the effectiveness of the organization and influence its management system. In addition, the 
climate of the organization has an impact on the formation of organizational culture. 

Keywords: climate of the organization, psychological climate, organizational climate. 

JEL classification: B55; D90; M12 

Вступ 

Зростання ролі соціально-психологічної  складової  у функціонуванні організації  є 
однією із вагомих характеристик сучасного суспільства. Особливу роль у забезпеченні 
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соціалізації  в процесі трудових відносин відіграє клімат організації . Питання клімату 
організації  вивчається як психологами, так і управлінцями. Стан клімату в організації , 
визначаючи взаємовідносини в колективі, впливає на продуктивність членів трудового 
колективу та окремих співробітників, досяжність організаціи них цілеи , забезпечує 
реалізацію засад організаціи ної  культури тощо.  

Клімат в організації  формує конструктивну або деструктивну поведінку працю-
ючих, впливаючи на мотивацію праці, ефективність членів колективу та організації  в 
цілому. Починаючи з 60-х років ХХ ст. питання клімату організації  вивчається науков-
цями різних краї н. Проте питання визначення стану та оцінювання впливу клімату 
організації  на ї ї  ефективність та ефективність окремих співробітників залишається 
актуальним до теперішнього часу. 

Підходи до визначення клімату організації  характеризуються різноманітністю у 
наукових публікаціях – від міжособистісних стосунків до розуміння робочого середови-
ща. При цьому в науковіи  літературі розглядають психологічнии  клімат, організаціи нии  
клімат, соціально-психологічнии , морально-психологічнии  клімат тощо. 

Окремим напрямом наукових досліджень є оцінювання стану клімату організації  
та визначення чинників, що и ого формують, визначення ієрархічної  структури клімату. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є визначення теоретичних засад формування клімату організації  та 
чинників впливу на нього з метою забезпечення підвищення ефективності розвитку 
організації  та підвищення конкурентоспроможності персоналу. 

Виклад основного матеріалу 

В управлінні організацією питання клімату організації  є одним із провідних. 
Розуміння ролі клімату організації  у досягненні як організаціи них цілеи , так і цілеи  
окремих співробітників є дієвим інструментом управлінського впливу для забезпечення 
ефективного розвитку організації  та мотивації  співробітників.  

Джеи мс та інші зазначають, що оцінювання стану клімату важливе як для 
створення умов ефективної  роботи колективу, так і для забезпечення ефективної  
роботи менеджерів. Це визначається тим, що будь-які зміни у кліматі сприи маються та 
інтерпретуються співробітниками організації  індивідуально [9]. 

В роботі [10] стверджується, що дослідження клімату можна розглядати з позиціи  
трьох різних підходів до визначення та вимірювання клімату, які не є взаємовик-
лючними:  

- підхід, при якому клімат розглядається як набір організаціи них атрибутів, 
вимірюваних за допомогою багатьох методів;  

- підхід перцептивного вимірювання організаціи них атрибутів, якии  
використовує тільки перцептивні інструменти для вимірювання клімату, розглядаючи 
клімат на організаціи ному рівні; 

- підхід перцептивного вимірювання з індивідуальними атрибутами, якии  
розглядає клімат на індивідуальному рівні. 

Такии  підхід дозволяє розрізняти клімат як на рівні організації , так і на індивідуаль-
ному рівні. Авторами [10] зроблене припущення, що психологічнии  клімат – це індивідуа-
льнии  атрибут, натомість організаціи нии  клімат – це ситуативнии  атрибут організації .  

Проведении  аналіз публікаціи  свідчить, що теорія психологічного клімату була 
розроблена насамперед для вивчення сприи няття працюючими робочого середовища. 
Вивчення психологічного клімату дає можливість керівникам впливати на 
продуктивність членів трудового колективу, визначаючи мотивуючі чинники. 

Психологічнии  клімат як розуміння працівником робочого середовища розгляда-
ється у роботі [7]. На думку авторів цієї  роботи, психологічнии  клімат відноситься до 
когнітивних уявлень і являє собою особисте або набуте значення середовища для індивідів.  
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У подальшому в дослідженнях [14; 16] було визначено межі між психологічним та 
організаціи ним кліматом. Психологічнии  клімат був визначении  через індивідуальне 
сприи няття організаціи них практик і процедур. Такии  підхід став підґрунтям для 
розуміння того, яким чином організаціи не середовище здіи снює вплив на індивідуальну 
продуктивність і задоволеність. Організаціи нии  клімат в зазначеному дослідженні 
розглядається на рівні організації , при цьому автори описують и ого через стан 
організаціи ного середовища. 

Організаціи нии  клімат, згідно з Шнаи дером та ін. [15], орієнтовании  на поведінку 
і являє собою опис того, що відбувається зі співробітниками в організації . 

Організаціи нии  клімат також розглядають через задоволеність роботою та 
відносинами, що склалися в організації  між працівниками [17]. 

В роботі [1] психологічнии  клімат характеризується як індивідуальне сприи няття 
співробітником власного робочого середовища. При цьому авторами визначаються два 
типи психологічного клімату: з точки зору сприи няття співробітниками організаціи ного 
середовища в цілому та з точки зору сприи няття співробітниками власного досвіду в 
організації . 

На думку авторів [3], психологічнии  клімат у широкому сенсі визначається як 
індивідуальне сприи няття характеристик робочого середовища. Хоча в цьому 
визначенні відсутнє розуміння того, як люди інтерпретують атрибути навколишнього 
середовища з точки зору значення, яке ці атрибути мають для них самих і для інших. 

При визначенні психологічного клімату через сприи няття співробітниками 
власного робочого середовища, крім іншого, необхідно, на думку авторів роботи [1], 
враховувати ясність ролеи , важливість роботи, підтримку лідера та співпрацю в робочіи  
групі. В зазначеному дослідженні, з точки зору співробітників, робоче середовище 
розглядається з позиції  вигоди чи втрат для організаціи ного добробуту. 

Дослідження [6] визначає зв’язок між змінними психологічного клімату з 
результатами, пов'язаними з роботою, такими як: задоволеність роботою, залученість у 
роботу та продуктивність праці. Крім того, у ході дослідження було з’ясовано, якою 
мірою організаціи ні події  можуть сприяти досягненню бажаних цілеи  відповідно до 
особистих цінностеи  людини. 

Паркер та ін. [13] теорію психологічного клімату будують на психологічних 
процесах, за допомогою яких співробітники визначають сенс власного досвіду роботи.  

Узагальнення поглядів на психологічнии  та організаціи нии  клімат наведено у 
таблиці 1. 

У публікаціях украї нських і росіи ських науковців дослідження клімату 
орієнтовані переважно на вивчення психологічного та соціально-психологічного 
клімату організаціи  [19-23; 25]. 

На противагу закордонним публікаціям, в яких психологічнии  клімат 
розглядається на індивіальному рівні (на рівні окремого співробітника), в публікаціях 
украї нських та росіи ських науковців психологічнии  клімат розглядається як неофіціи на 
атмосфера, що складається в будь-якому колективі [20, с. 73]. 

Так, Н. Мансуров розглядає соціально-психологічнии  клімат як емоціи ні 
міжособистісні стосунки між членами колективу, що формуються на основі симпатії , 
інтересів, цінностеи , схильностеи  та сприяють або перешкоджають продуктивніи  
спільніи  діяльності та всебічному розвитку особистості в групі [19]. 

Соціально-психологічнии  клімат в роботі [25] розглядається як відносно стіи ке 
психологічне налаштування співробітників  норми взаємодії  колег. Соціально-
психологічнии  клімат проявляється через ставлення членів колективу до виконання 
визначених задач та праці и  характеризується стилем спілкування та реакцією на події , 
що відбуваються як у колективі, так і за и ого межами.   
  



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2.  

175 

Таблиця 1. Визначення психологічного та організаційного клімату 

Автор Психологічний клімат Організаційний клімат 
Burke M.J., Borucki C.C., 

Kaufman J.D. [3] 
Індивідуальне сприи няття 

характеристик робочого середовища 
 

James L.A., Sells S.B. [7] 
Розуміння працівником робочого 

середовища 
 

James L.R., Jones A.P. [10] Індивідуальнии  атрибут Ситуативнии  атрибут організації  
Schneider B. [14]; 

Schneider B., Snyder R.A. [16] 
Індивідуальне сприи няття 

організаціи них практик і процедур 
Стан організаціи ного середовища 

Schyns B., van Veldhoven M., 
Wood S. [17] 

 
Задоволеність роботою та 
відносинами, що склались в 
організації  між працівниками 

Schneider B., Salvaggio A.N., 
Subirats M. [15] 

 
Орієнтовании  на поведінку і являє 
собою опис того, що відбувається 
зі співробітниками в організації  

Baltes B. [1] 
Сприи няття співробітниками 

власного досвіду в організації  та 
організаціи ного середовища в цілому 

 

Parker C., Baltes B., Young S., 
Huff J., Altmann R., LaCost H., 

Roberts J. [13] 

Психологічні процеси, за допомогою 
яких люди визначають сенс власного 

досвіду роботи 
 

Джерело: узагальнено авторами за [1; 3; 7; 10; 13-17]. 

Соціально-психологічнии  клімат у колективі формується ціннісними орієнти-
рами кожного и ого члена та групи в цілому. Позитивнии  соціально-психологічнии  
клімат характеризується превалюванням колективних цінностеи  над особистими 
амбіціями окремих членів колективу [23].  

Соціально-психологічнии  клімат – це складне явище, яке об’єднує у собі певну 
систему взаємовідносин між членами колективу, що під впливом індивідуальних 
психофізіологічних особливостеи  та внутрішньогрупових традиціи  і стандартів 
формують певну колективну свідомість та настріи , а також комплекс психологічних 
умов, що сприяють або перешкоджають продуктивніи  спільніи  діяльності та всебічному 
розвитку особистості в групі для досягнення цілеи  як окремого члена колективу, так 
колективу підприємства в цілому [22, с. 115; 18, с. 25]. 

Узагальнюючи погляди науковців у роботі [21, с. 129] зазначається, що під 
соціально-психологічним кліматом розуміється певна стіи ка система відносин у 
колективі між співробітниками, ї х психологічне налаштування на виконання спільної  
діяльності. 

Таким чином, і психологічнии , і соціально-психологічнии  клімат у публікаціях 
украї нських та росіи ських науковців розглядається на рівні організації , що за змістом 
ближче до визначення організаціи ного клімату в публікаціях європеи ських та 
американських дослідників. 

На підставі вивчення наукового доробку авторами зроблено припущення, що 
клімат організації  має складну структуру та складається із організаціи ного клімату як 
сприи няття організаціи ного середовища та психологічного клімату як індивідуального 
сприи няття членами колективу організаціи них практик і процедур (рис. 1). 

При цьому при формуванні індивідуального психологічного клімату працюючого 
здіи снюється вплив на нього психологічного клімату окремих членів колективу та 
організаціи ного клімату. Формування клімату організації  відбувається через взаємодію 
організаціи ного та індивідуальних психологічних кліматів. Таким чином, чим більша 
кількість співробітників в організації , тим складнішою буде структура клімату 
організації , що, в свою чергу, зумовлює особливості процесу формування клімату 
організації  та визначає складність управлінського впливу. 
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Рис. 1. Клімат організації та його складові 

Джерело: запропоновано авторами.  

Окремим напрямом дослідження клімату є визначення и ого впливу на членів 
трудового колективу та вивчення чинників, що формують клімат в організації . Необхід-
ність проведення таких досліджень пояснюється необхідністю визначення інструментів 
управлінського впливу, що забезпечують розвиток колективу та окремих співробіт-
ників. Крім того, такии  підхід дозволяє через проведення оцінювання кожного чинника 
визначити можливість підвищення ефективності діяльності трудового колективу як в 
цілому, так і окремих співробітників. 

Як наи більш вагомі чинники впливу на психологічнии  клімат в роботі [9] 
визначено: чіткість ролеи , важливість роботи, підтримку керівника та співпрацю в 
робочих групах. 

В свою чергу, сприи няття психологічного клімату впливає на ставлення до 
роботи, мотивацію та продуктивність (рис. 2).  

Рис. 2. Вплив сприйняття психологічного клімату на ставлення до роботи, 
мотивацію та уявлення 

Джерело: [13, с. 394]. 

Сприи няття психологічного клімату індивідуальне. Воно залежить від 
особистісних характеристик співробітника та формується під впливом змісту роботи, 
ролі співробітника в колективі, ставлення лідера та залученості у робочу групу. 

Ставлення до роботи реалізується через стан задоволення від роботи, участь у 
роботі та прии няття зобов’язань.   

В тои  же час, сприи няття психологічного клімату та ставлення до роботи 
визначають ступінь вмотивованості працівників, що формує уявлення та відношення до 
психологічного клімату. 

Вивчення чинників впливу клімату організації  на психологічнии  стан 
співробітників та перетворення визначених чинників на практичні інструменти впливу 
на працюючих в організації  представлено у роботі [12].  

Узагальнюючи публікації  науковців щодо визначення та характеристик чинників 
впливу на клімат організації , до факторів, що формують та визначають клімат 
організації , відносимо внутрішні та зовнішні чинники впливу: умови праці; матеріальну 
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зацікавленість у результатах праці; існуючі практики морального заохочення; 
корпоративну культуру; змістовність праці; підтримку лідера; стабільність заи нятості; 
імідж організації ; рівні професіи ної  маи стерності членів колективу; кількість 
працюючих у колективі; віковии  склад колективу; статеву структуру колективу; 
кількість та склад неформальних груп; характеристики неформальних груп щодо 
чисельності, згуртованості, поведінки тощо; характеристику неформального лідера 
щодо орієнтації  на організаціи нии  та особистии  розвиток членів колективу, досягнення 
особистих та організаціи них цілеи ; взаємодію неформального лідера з керівниками 
різних управлінських рівнів; ступінь автономності колективу; психологічну сумісність 
членів трудового колективу; особистісні характеристики керівника (формального 
лідера); тип влади, стиль управління; стаж роботи керівника на керівніи  посаді; рівень 
конфліктності у колективі; плинність кадрів тощо [4; 5; 11; 18; 24; 26]. 

Розширюючи перелік чинників, що визначають клімат організації , автори вва-
жають, що суттєвии  вплив на формування та підтримання клімату організації  здіи сню-
ють також можливості розвитку працюючого та сприяння реалізації  саморозвитку.  

Суттєвим при формуванні клімату організації  є розуміння того, що для кожного 
колективу комбінація чинників, що визначають клімат у колективі, та вагомість впливу 
кожного із них на колектив у цілому и  кожного співробітника зокрема буде різною [19]. 

Крім того, на переконання авторів, в Украї ні вагомими чинниками формування 
клімату в організації  виступають форма власності організації  та особистісні 
характеристики власників бізнесу. Оскільки саме від них значною мірою залежать імідж 
роботодавця на ринку праці, методи мотивації  персоналу, бажання розвивати окремих 
співробітників тощо. 

Авторами визначені чинники формування клімату організації  (рис. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Формування клімату організації 

Джерело: розроблено авторами. 

Незалежно від характеристик організації  існує низка базових чинників, які фор-
мують психологічнии  та організаціи нии  клімат в ніи . Так, на психологічнии  клімат (клі-
мат на індивідуальному рівні) впливають такі базові чинники, як: особистісні характе-
ристики співробітника, чіткість визначених ролеи  у колективі, важливість для співро-
бітника роботи та ї ї  зміст, підтримка керівника та якість співпраці у робочих групах. 

У свою чергу, базовими чинниками формування організаціи ного клімату 
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ють або послаблюють ефективність розвитку організації  та впливають на систему 
управління нею. 

Організаціи нии  та психологічнии  клімати визначають задоволення від роботи, 
залученість у роботу, якість виконання обов’язків, особисту ефективність і мотивова-
ність персоналу. В свою чергу, ці чинники також впливають на психологічнии  клімат та 
організаціи нии  клімат, формуючи ї х особливості.  

Клімат організації  виступає одним із ключових факторів впливу на організаціи ну 
культуру. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Питання оцінювання клімату організації  виступає вагомим важелем підвищення 
ефективності управління. Тому розуміння менеджментом можливості формування та 
удосконалення клімату в організації  може стати конкурентною перевагою через 
зростання продуктивності та позитивне сприи няття організації  співробітниками та 
стеи кхолдерами. 

Вартість людського капіталу останнім часом стрімко зростає, тому питання 
ефективності и ого використання виникає все з більшою гостротою. Одним із чинників, 
що визначає якіснии  склад персоналу організації , ефективність взаємодії  між членами 
колективу, рівень продуктивності та мотивованості працюючих, виступає клімат 
організації . 

Клімат організації  доцільно розглядати через взаємодію організаціи ного та 
психологічного кліматів. Він визначає міжособистісні відносини, можливості та 
ефективність організаціи ного розвитку. Крім того, клімат організації  визначає групові 
установки, зміст та стан організаціи ної  культури, організаціи ні традиції , ставлення 
співробітників до організації  та особливості процесу управління.  
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Анотація 
У статті узагальнено причини слабкої соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва та наслідки 
подальшого невтручання держави у вирішенні даної проблеми. Обґрунтовано послідовність етапів реалізації 
державної політики активізації соціальної відповідальності підприємництва в Україні. Визначено 
стратегічні засади політики посилення соціальної відповідальності підприємництва в Україні 
Конкретизовано стратегічні пріоритети державної політики сталого розвитку у контексті посилення 
соціальної відповідальності підприємництва. Запропоновано заходи, які сприятимуть усунення перешкод 
активізації соціальної відповідальності підприємництва в Україні та її регіонах та забезпечуватимуть 
сталий розвиток країни. Розроблена система операційних цілей політики поширення соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні та засоби їх реалізації.  
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Abstract 
The article summarizes the reasons for the weak social responsibility of business entities and the consequences of 
further non-interference of the state in solving this problem. The sequence of stages of realization of the state policy 
of activization of social responsibility of business in Ukraine is substantiated. The strategic principles of the policy of 
strengthening the social responsibility of entrepreneurship in Ukraine are determined. The strategic priorities of the 
state policy of sustainable development in the context of strengthening the social responsibility of entrepreneurship 
are specified. Measures are proposed that will help eliminate obstacles to the intensification of social responsibility of 
entrepreneurship in Ukraine and its regions and ensure sustainable development of the country. It is determined that 
the improvement of the system of regulation of social responsibility of entrepreneurship in Ukraine requires ensuring 
the planning and programmability of state policy in this area, as well as the adoption of regulations to determine the 
main provisions, strategic guidelines, norms and principles of state policy of sustainable development. The 
interdependence of social responsibility of entrepreneurship with the development of the national economy, including 
important parameters of social security, determines the need to justify the strategy and to develop and implement 
measures of the relevant target program of sustainable development. It is substantiated that in order to achieve the 
strategic goal of the state policy of sustainable development, it is necessary to implement priority operational goals 
in such areas as: improving the system of protection of workers' rights and ensuring compliance with labor legislation; 
strengthening the social responsibility of entrepreneurship to society; improving relations between business and the 
consumer sector; increasing the role of business representatives in environmental protection; ensuring a high level of 
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Вступ 

Сталии  розвиток економіки виступає системоформуючим чинником формування 
сприятливого бізнес-середовища, яке активізує рівень підприємництва та ділової   
активності. Водночас, з іншої  сторони, соціальна відповідальність бізнесу в умовах 
глобалізації  набирає все більшої  уваги у забезпеченні сталості процесів, які відображають 
якість та інтенсивність економічного розвитку. 

Проблема підвищення рівня соціальної  відповідальності підприємництва є 
складною і комплексною, потребує етапного вирішення з урахуванням впливу великої  
кількості зовнішніх і внутрішніх чинників. Такии  висновок обумовлении  шириною 
аналізованої  проблеми (з огляду на потреби суспільства); великою кількістю прошарків 
населення і соціальних груп, інтереси яких зачіпають зміни в межах соціальної  політики; 
потребою в пошуку компромісів держави та суб’єктів бізнесу, системному удосконаленні 
цілої  низки взаємопов’язаних інституціональних норм, включно з модифікацією 
ментального сприи няття позитивного (та більше того – об’єктивно необхідного) 
ставлення до реалізації  соціально відповідальних заходів та ін. Складність проблеми 
обумовлює и  потреба у системному підході до ї ї  вирішення. 

Питання сталого розвитку економіки та ролі соціальної відповідальності бізнесу 
були предметом досліджень цілої плеяди вітчизняних науковців-економістів. Зокрема, у 
працях Т. Власової [1], О. Грішнової [2], Т. Васильціва, Р. Лупака, О. Рудковського [3] на 
високому науковому рівні систематизовано теоретичні підходи до сутнісно-змістового 
наповнення поняття «соціальна відповідальність бізнесу», підсумовано тенденції її 
розвитку в Україні та конкретизовано її стратегічні напрями і засоби стимулювання. 
Вартими уваги є наукові праці О. Шевченка [4], З. Варналія, Т. Васильціва, Д. Покришки 
[5], у яких узагальнено підходи до формування політики соціальної відповідальності 
суб’єктів підприємництва на прикладі країн ЄС, а також визначено пріоритети 
удосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні в 
координатах сталого розвитку. Цінними з наукової точки зору також є публікації 
В.Хаустової, Ш. Омарова [6], Л. Квятковської [7], І. Смачило [8], у яких автори акцентують 
увагу на методах управління розвитком сучасного підприємства, осмислюють сутність 
концепції сталого розвитку держави. теоретико-методичні підходи до розуміння 
дефініції «сталий розвиток». 

Незважаючи на значну кількість публікаціи  з даної  проблематики, більшість 
напрацювань з даної  тематики носять більше теоретико-методичнии  характер, ніж 
практичнии . Відтак, питання соціальної  відповідальності бізнесу в контексті 
формування конкретних пропозиціи  та засобів, які ї ї  стимулюватимуть та 
забезпечуватимуть сталии  розвиток економіки, набирає нової  ваги та актуальності.  

Формулювання цілей статті 

Метою статті є обґрунтування стратегічних орієнтирів і цілеи  державної  політики 
сталого розвитку Украї ни в контексті стимулювання соціальної  відповідальності 
бізнесу. 

Виклад основного матеріалу 

Відповідно до логіки процесу державного управління формуванню конкретних 
заходів у тіи , чи іншіи  сфері передує визначення стратегічних орієнтирів політики, для 
забезпечення яких встановлюються пріоритетні напрями, а вже в ї х межах – інструменти 
та засоби впливу, що в сукупності утворюють механізм регулювання, спроможнии  
привести до реалізації  мети і поставлених цілеи .  
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Разом з тим, вирішення проблеми активізації  та збільшення масштабів соціальної  
відповідальності підприємництва є неодмінно необхідним завданням на 
посттрансформаціи ному етапі розвитку економіки, оскільки надмірно швидкии  та мало 
керовании  перехід від командно-адміністративної  системи управління економікою до 
ринкової  в Украї ні призвів до структурних соціальних деформаціи , включаючи критично 
надмірнии  розрив у рівні та якості життя населення різних суспільних прошарків та груп. 
Однією з причин такої  ситуації  стало неналежне та неадекватне перенесення соціальної  
відповідальності з держави на підприємців.    

На сьогодні система соціального захисту сприи мається більшістю підприємств 
лише як джерело необґрунтованих додаткових витрат. Проте, все ще характеристиками 
існуючого етапу посттрансформаціи ного стану розвитку економіки залишаються: 1) 
низькии  рівень якості життя; 2) погіршення рівня охорони здоров’я та початкової  освіти; 
3) недостатнє фінансування людського розвитку; 4) погіршення демографічної  ситуації ; 
5) загальне зниження рівня якості людського капіталу. 

Наголосимо, що держава в умовах браку ресурсів об’єктивно обмежена в засобах 
належного фінансування, передусім соціального розвитку суспільства, що обумовлює 
потребу у пошуку нових форм та джерел и ого фінансування. Як показує світовии  досвід, 
дієвим інструментом у вказаному напрямі є формування системи стимулів соціальної  
відповідальності підприємництва як пріоритету соціально – економічного складника 
безпеки держави. 

Соціальна відповідальність підприємництва є пріоритетом соціальної  безпеки 
держави, але питання ї ї  реформи як складової  суспільно-політичних та економічних 
перетворень в Украї ні аналізуються органами державного управління недостатньо. 
Нормативно-правові акти у ціи  сфері дуже розрізнені та не містять конкретних механізмів 
стимулювання соціальної  відповідальності підприємництва, відсутніи  єдинии  
уніфіковании  регулюючии  законодавчии  акт у ціи  сфері, що стримує ї ї  розвиток. Більше 
того, у 2006 році було відмінено визначену Законом Украї ни «Про оподаткування 
прибутку підприємств» пільгу для суб'єктів підприємництва, які здіи снюють 
благодіи ницьку діяльність. Вітчизняне законодавство не передбачає належних стимулів 
фінансування підприємствами розвитку соціального капіталу, інноваціи ної  діяльності 
тощо. У тои  час як, наприклад, у США згідно закону про благодіи ність, суб’єкти 
підприємництва отримують податкові пільги за внесок в соціальнии  або культурнии  
проект. 

У випадку подальшого "невтручання" органів державного управління у 
розв’язання проблеми підвищення рівня соціальної  відповідальності  підприємництва 
вірогідними видаються наступні негативні наслідки для національного господарства 
Украї ни: 1) зменшення надходжень до державного бюджету; 2) погіршення умов праці; 3) 
зниження рівня трудомісткості потенціалу; 4) погіршення екологічної  ситуації ; 5) 
погіршення рівня якості трудового життя населення; 6) зменшення ресурсного 
потенціалу; 7) зниження рівня соціальної  безпеки держави. 

Потрібно додати, що основними причинами недостатньої  соціальної  
відповідальності підприємництва в Украї ні залишаються: 1) недосконалість нормативно 
– правової  бази та податкового законодавства; 2) невеликі фінансові можливості 
підприємств (у 2010 р. понад третина суб’єктів підприємництва Украї ни були 
збитковими); 3) неусвідомлення підприємцями ролі соціальних заходів у політиці 
зміцнення конкурентоспроможності підприємства; 4) недостатнє державне 
стимулювання, прояви корупції  високе податкове навантаження на підприємництво, а 
також відсутність конкретних програм мотивації  підприємців до соціальної  
відповідальності; 5) низькии  обсяг інвестування на впровадження програм соціальної  
відповідальності; 6) недостатньо високі морально етичні та культурні здібності апарату 
управління окремих вітчизняних підприємств.    

Зауважимо, що створення сприятливих передумов розвитку соціального 
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потенціалу вітчизняної  первинної  ланки економіки потребує посилення юридичної  
складової  цієї  політики за рахунок розробки та прии няття Закону Украї ни "Про 
соціальну відповідальність підприємництва", якии  визнав би концептуальні засади та 
правові рамки соціально відповідальної  поведінки, а також передбачав конкретні мотиви 
заходів соціальної  відповідальності підприємств, Концепції  розвитку в Украї ні 
громадянського суспільства, Законів Украї ни "Про соціальну звітність підприємств 
Украї ни", "Про соціальнии  аудит", а також соціальні стандарти та соціальну звітність на 
підприємствах. 

Своєю чергою, реалізація економічного механізму розвитку соціальної  
відповідальності підприємництва в Украї ні потребує посилення захисту вітчизняного 
товаровиробника, державного регулювання цін та зменшення податкового 
навантаження на підприємства, фінансово-кредитного сприяння при реалізації  соціально 
відповідальних заходів тощо. 

Крім того, активізувати дію морально-психологічних чинників соціальної  
відповідальності підприємництва можливо через підтримку міжнародного обміну 
досвідом у сфері соціальної  відповідальності підприємництва, залучаючи до цієї  роботи 
зарубіжні компанії  (роботодавців та організації  наи маних працівників); пропагування ідеї  
позитивної  практики соціальної  відповідальності підприємництва та взаємодії  органів 
влади і  бізнес - компаніи  серед населення через програми заохочення підприємництва, 
формування регіональними органами державної  влади позитивного іміджу соціально 
відповідальної  компанії , запровадження до навчальних програм бізнес - шкіл, 
економічних факультетів університетів та інших навчальних закладів теорію та практику 
соціальної  відповідальності підприємництва; видання та розповсюдження спеціальної  
літератури, проведення семінарів з питань соціальної  відповідальності; забезпечення 
ведення Національного реєстру добропорядних підприємств, визначення кращих та 
висвітлення цієї  інформації  у ЗМІ, створення умов для збільшення недержавних 
інвестиціи  у систему освіти, насамперед, стосовно розвитку професіи  та підготовки 
фахівців, що визначатимуть нано технології  краї ни, у т. ч. фахівців у сфері соціальної  
відповідальності підприємництва. 

Вважаємо, що з метою посилення стимулів реалізації  підприємствами заходів 
соціальної  відповідальності органам державного управління необхідно и  ввести зміни 
до вітчизняного законодавства, згідно яких скасувати окремі існуючі обмеження щодо 
віднесення на валові витрати окремих видів соціальних заходів вітчизняних 
підприємств, гарантувати "амністію" тіньових доходів, які спрямовуються 
підприємствами у науково – технічнии  розвиток, освіту, соціальну сферу, реалізувати 
інші стимулюючі податкові заходи. Необхідною функцією держави (як керуючого 
суб’єкта) в межах аналізованої  політики потрібно визначити и  контроль шляхом 
запровадження методичних рекомендаціи  з оцінки рівня соціальної  відповідальності 
підприємництва, зокрема за такими аспектами, як: галузевии , секторальнии , 
територіальнии , функціональнии , суспільно-соціальнии  тощо. 

Метою такої  роботи є уможливлення запровадження постіи но діючого 
моніторингу рівня соціальної  відповідальності підприємництва, що є логічною функцією 
створення системи цільових стимулів для соціально відповідальних суб’єктів 
підприємництва. И деться в тому числі про: 1) розробку окремих бюджетних програм 
фінансування заходів сприяння соціально відповідальним підприємствам; 2) ведення 
реєстру соціально відповідальних підприємств; 3) спрощення дозвільних, 
погоджувальних та інших адміністративно-контролюючих процедур для соціально 
відповідальних підприємств. 

Додамо, що стратегічним пріоритетом державної  політики посилення соціальної  
відповідальності підприємництва Украї ни має стати впровадження інструментів 
"заміщення" податкових платежів вітчизняних підприємств ї х витратами на соціальні 
заходи. Причому перевага може надаватися виключно заходам розширеного відтворення 
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соціального капіталу підприємств.  
Загальновідомо, що ефективність державної  політики в кожніи  сфері значною 

мірою залежить від рівня ї ї  планування та програмування. Це передбачає розробку та в 
подальшому реалізацію відповідних документів стратегічного і тактичного характеру, які 
містять перелік економічних та адміністративних заходів державного регулювання 
економіки. Як було узагальнено в попередніх структурних частинах роботи в Украї ні на 
сьогодні відсутніи  нормативно-правовии  акт (наприклад, Закон Украї ни «Про соціальну 
відповідальність підприємництва»), що ввібрав би в себе головні положення і стратегічні 
орієнтири державної  політики у ціи  сфері, що є практикою більшості економічно 
розвинених держав. Більшість діючих у нашіи  краї ні інституціональних положень 
стосуються лише соціальної  відповідальності держави (з частковим регламентуванням 
участі в ї ї  заходах представників підприємництва та обов’язків останніх в соціальніи  
сфері) та державної  політики сприяння розвитку підприємництва (що реалізується в 
програмах и ого підтримки (національніи , регіональних та місцевих), проте практично не 
містить стимулів до реалізації  представниками бізнесу соціально орієнтованих заходів). 
Відтак, в нашіи  державі відсутні законодавчо прописані головні норми та принципи 
соціальної  відповідальності підприємництва, які б виконували ідеологічну функцію.  

Враховуючи значну взаємообумовленість (визнану як на всіх рівнях системної  
ієрархії  управління, так і всіма суспільно-політичними групами) соціальної  
відповідальності підприємництва та розвитку національного господарства, включно з 
важливими параметрами соціальної  безпеки, доцільно започаткувати практику розробки 
і реалізації  заходів цільової  програми поширення практики соціальної  відповідальності 
підприємництва в Украї ні. Очевидно, що заходи програми мають ґрунтуватись на 
затвердженіи  стратегії , а імплементація цього стратегічного програмного документа у 
вітчизняну систему програмування державної  соціально-економічної  політики може бути 
здіи снена за такими напрямами: 

1) прии няття та реалізація окремої  програми для подальшої   реалізації  ї ї  заходів 
центральними органами державного управління та розподілу фінансових ресурсів на 
конкурсних засадах рівномірно або за погодженим принципом за регіонами краї ни або 
розробки і реалізації  регіональних та місцевих програм; 

2) внесення заходів із стимулювання соціальної  відповідальності підпри-
ємницького сектора до програм соціально-економічного розвитку держави та ї ї  регіонів. 

Відповідно до теоретико-методологічних засад аналізованої  проблеми метою 
стратегії  варто визначити створення сприятливого середовища для збільшення обсягів 
та поширення практики соціальної  відповідальності підприємництва в Украї ні. 
Відповідно до мети мають бути визначені принципи, пріоритетні завдання та механізми 
забезпечення стимулювання суб’єктів підприємництва до здіи снення заходів в 
аналізованіи  сфері. 

Наголосимо, що правовою основою розробки і реалізації  стратегії  поширення 
соціальної  відповідальності підприємництва в Украї ні є Конституція Украї ни, 
нормативно-правова база у сфері соціальної  політики і визначення засад функціонування 
і розвитку підприємництва, доповнені відповідними програмними документами 
стратегічного і тактичного характеру. У сукупності зазначені нормативно-правові акти 
сформують засади державної  політики активізації  соціальної  відповідальності 
підприємництва в Украї ні. Важливими аспектами цієї  політики виокремимо: більш 
широке запровадження економічних на противагу адміністративним методів державного 
регулювання соціальної  відповідальності підприємництва; усунення перешкод на шляху 
здіи снення суб’єктами підприємництва соціально відповідальних заходів; посилення 
принципів ринкового саморегулювання соціальної  відповідальності бізнесу та 
обмеження функціи  держави через: формування інфраструктури; гарантування прав і 
інтересів підприємців; забезпечення умов розвитку довіри до формальних інститутів, 
посилення ролі інституціи ної  та колективної  довіри, формування реальної  єдності 
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соціального простору; здіи снення через виробництво та відтворення правил і законів 
достатнього впливу на склад, структуру, економічні стратегії  та поведінські стереотипи 
підприємництва.   

Одночасно вважаємо, що до принципів державної  політики у сфері поширення 
соціальної  відповідальності підприємництва варто віднести ті, дотримання яких у 
посттрансформаціи нии  період розвитку вітчизняної  економіки дозволить сформувати 
належне для цього середовище: добровільності соціально орієнтованої  поведінки з 
одночасним неухильним дотриманням законодавства (дотичного до соціальної  
відповідальності та регулюючого питання заи нятості і оплати праці, розвитку трудового 
потенціалу, сплати податкових платежів, захисту довкілля, конкуренції ); усвідомлення 
соціальної  відповідальності визначальним складником зовнішньої  (через формування 
позитивного іміджу) та внутрішньої  (через розвиток інтелектуального капіталу) 
конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва і національної  економіки; розвиток 
нормативно-методичної  бази соціальної  відповідальності підприємництва; вирівнення 
засад конкуренції  суб’єктів ринку, в т.ч. у сферах економіки з різним рівнем привабливості 
(рентабельності); підвищення рівня прозорості відносин на зрізі „влада-бізнес”; 
створення стимулів до інноваціи  та ефективного використання ресурсного забезпечення, 
перевищення темпів зростання інвестиціи  над збільшенням обсягів споживання; 
адаптація суб’єктів підприємництва до конкурентної  боротьби в умовах глобалізації  
світової  економіки та ї х співпраці з мережею визнаних організаціи  з поширення практики 
соціальної  відповідальності. 

Додамо, що головними функціями державної  політики у сфері активізації  
соціальної  відповідальності підприємництва доцільно насамперед визначити створення 
сприятливого середовища та адекватної  винагороди за соціально відповідальні дії , захист 
інтересів підприємств, громадян та держави. Водночас як засоби забезпечення політики 
можуть застосовуватись: нормативно-правові акти; заходи соціально-психологічного, 
інформаціи но-роз’яснювального, організаціи но-інституціи ного характеру; регуляторна, 
податкова, фінансово-кредитна, інноваціи но-інвестиціи на політика; системи управління 
соціальною відповідальністю на різних рівнях системної  ієрархії  управління. Щодо форм 
фінансування діяльності з реалізації  заходів, спрямованих на досягнення мети стратегії  
соціальної  відповідальності підприємництва в Украї ні, то це – солідарна фінансова участь 
держави і суб’єктів бізнесу, як добровільне, так і обов’язкове соціальне страхування, а 
також цільові програми і заходи з моніторингу, прогнозування стану розвитку і 
характеристик соціальної  відповідальності підприємництва на місцевому і центральному 
рівнях ієрархії  управління економікою. 

До основних проблем (завдань стратегії ), на подолання яких мають бути 
спрямовані заходи із посилення соціальної  відповідальності підприємництва в Украї ні, 
віднесемо: порушення роботодавцями норм вітчизняного законодавства у сфері 
заи нятості і оплати праці, мізерні обсяги фінансування заходів розвитку 
інтелектуального капіталу, неадекватність результатів праці обсягам ї ї  оплати, низька 
суспільно-економічна роль суб’єктів підприємництва передусім щодо створення нових 
конкурентоспроможних робочих місць та впровадження інноваціи , порушення прав 
споживача, забруднення навколишнього середовища, недотримання норм чесної  
конкуренції  та використання суб’єктами підприємництва т. зв. «співпраці» з владою для 
адміністративного тиску на конкурентів і доступу до державних екстерна ліи  за ціною, що 
в рази поступається середньоринковіи .  

Для розв’язання цих проблем і усунення більшості перешкод активізації  соціальної  
відповідальності підприємництва в Украї ні та ї ї  регіонах наи більш доцільною є розробка 
та реалізація заходів за такими напрямами (у дужках вказано операціи ні завдання в межах 
відповідного напряму, причому розміщених у порядку важливості): 

1) удосконалення системи захисту прав працівників і забезпечення дотримання 
законодавства про працю (легалізація заи нятості і оплати праці; збільшення обсягів 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2.  

187 

капіталовкладень підприємств у розвиток інтелектуального капіталу; посилення 
соціального захисту та розвиток соціальної  підприємницької  інфраструктури; 
покращення умов праці у базових видах економічної  діяльності; підвищення рівня оплати 
праці та адекватності ї ї  обсягів вкладу працівника у результати господарювання 
підприємств); 

2) посилення соціальної  відповідальності підприємництва перед суспільством 
(збільшення кількості нових робочих місць; запровадження на підприємствах систем 
управління якістю; збільшення інноваціи ної  активності у секторі малого і середнього 
бізнесу та ї х коопераціи них відносин з представниками великого підприємництва; 
популяризація практики господарювання з виключним дотриманням законодавства); 

3) покращення відносин представників підприємництва та споживчого сектора 
(удосконалення системи захисту прав споживача; покращення якісних характеристик та 
забезпечення безпечності товарів і послуг; посилення відповідальності за цінову політику 
суб’єктів підприємництва); 

4) збільшення ролі представників бізнесу у захисті довкілля (зменшення викидів 
шкідливих речовин підприємствами промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку, а 
також негативного впливу виробництва на середовище проживання людеи ); 

5) забезпечення високого рівня соціальної  відповідальності суб’єктів 
підприємництва перед конкурентами та контрагентами (збільшення частки суб’єктів 
бізнесу, що дотримуються норм чесної  конкуренції  та пропагують ї ї ; посилення участі 
представників бізнесу у боротьбі з корупцією). 

Зрозуміло, що кількість існуючих в Украї ні проблем в межах кожного з наведених 
вище напрямів є істотно більшою, проте визначені нами операціи ні цілі вважаємо 
наи більш актуальними та такими, що спрямовані на критичну зміну обсягів і поширеності 
соціальної  відповідальності у вітчизняному підприємницькому середовищі. 

Зауважимо, що важливою умовою дієздатності заходів стратегії  державної  
політики посилення соціальної  відповідальності підприємництва в Украї ні має стати 
належнии  розподіл функціи , повноважень (в тому числі через нормативно-методичне 
забезпечення), а також відповідальності між ї ї  основними (представники 
підприємництва, органи державного управління, громадяни) та другорядними 
суб’єктами (об’єднання підприємств та громадян, інші інституції ). 

Державна політика повинна ґрунтуватись на належному ресурсному забезпеченні, 
яке, як правило, охоплює: інтелектуально-кадрові, фінансові, матеріально-технічні, 
інформаціи ні та інші групи ресурсів. Проте, всі вони потребують відповідного 
фінансування і роль держави у цьому процесі повинна бути більш визначальною, оскільки 
обсяги фінансових ресурсів, які виділяються в Украї ні на заходи в межах регуляторної  
політики, є недостатніми. Відповідно необхідно збільшувати обсяги цільового бюджет-
ного фінансування, зокрема заходів, спрямованих на покращення інституціонального 
забезпечення та пропагування соціальної  відповідальності підприємництва, а частку 
витрат на ці заходи доцільно поступово збільшувати до рівня аналогічних державних 
витрат у розвинених краї нах Європи та світу.  

Разом з тим важливо зосередити державне фінансування переважно на здіи сненні 
систематичного моніторингу, а також формуванні інформаціи ного забезпечення 
реалізації  політики в аналізованіи  сфері, адже більшість таких заходів не потребують 
істотних обсягів фінансування, а більше стосуються удосконалення системи державного 
регулювання економіки, підвищення ефективності діи  державних службовців, зниження 
рівня податкового тиску на підприємства, забезпечення державного гарантування 
захисту інтересів соціальних інвесторів тощо. Додамо, що невід’ємною функцією 
планування є здіи снення контролю та коригування заходів, які необхідно реалізувати 
для досягнення генеральної  мети та завдань стратегії .  

Стосовно ж забезпечення контролю, то наи більш дієвим та ефективним є 
запровадження практики постіи ного (наприклад, щоквартального) моніторингу цього 
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процесу, спрямованого на визначення рівня та динаміки наи більш важливих якісних і 
кількісних показників як стану розвитку соціальної  відповідальності в державі, ї ї  регіонах 
і за видами економічної  діяльності, так і ефективності реалізованих суб’єктами 
управління (державою, представниками бізнесу, громадськості) заходів в межах політики 
посилення соціальної  відповідальності (у тому числі, зважаючи на обсяги фінансових 
ресурсів, виділених учасниками системи на реалізацію заходів); аналіз факторів впливу на 
зміну індикаторів у регіональному та галузево-секторальному аспектах. 

Зокрема, зауважимо, що в контексті посилення соціальної  відповідальності 
вітчизняного підприємництва перед власним персоналом органам державного 
управління важливо реалізувати такі домінантні кроки: 1) удосконалити систему 
оподаткування доходів, оплати праці та витрат на інтелектуальнии  капітал; 2) посилити 
аспект інституціалізації  соціального партнерства на макрорівні.  

В межах першого и деться про те, що легалізації  заи нятості і оплати праці в Украї ні 
наи більш істотно перешкоджають високі трансакціи ні витрати, пов’язані з наи мом, 
утриманням і оплатою праці персоналу, та податкові платежі (нарахування на заробітну 
плату). Крім того, вважаємо, що для покращення умов праці, які пропонують 
роботодавці в Украї ні, ще не реалізовані всі можливості соціального партнерства. 
И деться про колективно-договірне регулювання трудових відносин на центральному, 
регіональному, галузевому та мікрорівні. У цьому напрямі необхідно розвивати 
можливості цих угод для того, щоб ї х норми стали не рекомендаціи ними (як в Украї ні), а 
обов’язковими до виконання на всіх підприємствах, які входять у ту, чи іншу галузь (як 
в економічно розвинених краї нах). Посилення відповідальності за дотримання 
суб’єктами підприємництва норм генеральної , регіональної , галузевої  тарифних угод та 
поширення ї х у внутрішніх колективних договорах має стати пріоритетом державної  
політики, спрямованої  на покращення умов праці в Украї ні. Але, потрібно додати, що 
держава має и  фінансово заохочувати цеи  процес. 

Серед пріоритетних засобів посилення соціальної  відповідальності 
підприємництва перед суспільством нами виокремлено покращення фінансового 
стимулювання заи нятості та впровадження програм управління якістю, удосконалення 
оподаткування інноваціи них витрат та сприяння в популяризації  практики чесного 
ведення бізнесу. Так, вважаємо, що створення нових робочих місць на вітчизняних 
підприємствах має фінансово стимулюватися державою, адже це потребує істотних 
витрат роботодавця. Та, більше того, за кожного наи маного працівника держава в 
подальшому отримує податки з и ого заробітної  плати. Відповідно, участь підприємства 
і держави у створенні нових робочих місць має бути солідарною. Відтак, у системі 
оподаткування доцільно передбачити пільги, обумовлені створенням суб’єктом 
підприємництва нових робочих місць та які стосуються соціальних податкових канікул, 
розміри яких залежали б від обсягів оплати праці новонаи маного працівника. 

Більшість програм з підвищення ефективності управління якістю, 
стандартизованих провідними міжнародними організаціями у ціи  сфері, стосуються и  
покращення умов праці та управління персоналом. Тому, стимулюючи ї х впровадження 
на вітчизняних підприємствах, можна одночасно реалізувати декілька цілеи  і отримати 
таким чином синергічнии  ефект. Зрозуміло, що для багатьох вітчизняних підприємств 
витрати на впровадження таких програм є надмірно високими. Тому органам 
державного управління варто сприяти ї м у цьому як організаціи но, так і фінансово, 
оскільки такі капіталовкладення напряму пов’язані зі зміцнення 
конкурентоспроможності як первинної  ланки, так і національної  економіки загалом.  

В контексті останнього є и  резерви у посиленні інноваціи ного складника 
конкурентоспроможності. Проте це потребує удосконалення оподаткування витрат, які 
спрямовують суб’єкти підприємництва на інноваціи ну діяльність. 

Щодо посилення такого аспекту соціальної  відповідальності підприємництва, як 
відносини з споживачами, то важливим системоутворюючим чинником ї х покращення є 
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створення та розвиток системи недержавних організаціи  захисту прав споживача. На це 
має бути спрямована активна державна політика, адже це дозволить демонополізувати 
споживчии  сектор з усіма позитивними наслідками. И деться про покращення 
обізнаності споживачів з характеристиками якості і безпечності товарів і послуг, ї х 
виробниками та умовами виробництва і збуту товарів. На ці ж інституції  можуть бути 
покладені и  функції  популяризації  практики реалізації  соціально орієнтованих заходів 
суб’єктами підприємництва у сфері відповідальності перед споживачами. 

Окремим важливим завданням в системі політики посилення соціальної  
відповідальності є захист довкілля. Але головною перешкодою підвищення рівня 
екологічної  безпеки для крупних вітчизняних промислових підприємств залишається 
брак належних для цього фінансових ресурсів. Відтак, держава має взяти в цьому 
солідарну участь, яку вбачаємо у фінансово-кредитному стимулюванні реалізації  
програм енергозбереження та екологічного господарювання, популяризації  практики 
реалізації  проектів з захисту довкілля. 

Не менш важливим (в межах соціально орієнтованої  підприємницької  діяльності) 
є и  аспект відповідальної  конкурентної  та поведінки в межах відносин з контрагентами. 
Загальновідомо, що на сьогодні економіко-правове середовище підприємницької  
діяльності в Украї ні характеризується вкраи  низьким рівнем економічної  безпеки. 
Розповсюдженим навіть є переконання підприємців, що трансакціи ні витрати, пов’язані 
з корупцією, - це ї х плата за покращення безпекових позиціи  та отримання права на 
здіи снення підприємницької  діяльності. Тому и  не піддаються на сьогодні висвітленню 
широкіи  громадськості прояви корупції  владних осіб по відношенню до представників 
бізнесу. Вважаємо, що для зміни такого стану справ необхідно розширити можливості 
асоціативних підприємницьких організаціи  в боротьбі з корупцією (та співробітництва 
бізнесу і влади) в системі державного нагляду і контролю, сприяти популяризації  
практик чесного ведення бізнесу. 

Зауважимо, що реалізація окресленої  вище системної  сукупності пріоритетних 
заходів дозволить критично змінити як ставлення, так і поширеність практик соціальної  
відповідальності в Украї ні. Принаи мні для цього можуть бути створені істотно більш 
сприятливі передумови. 

Але и  важливо зауважити, що постіи ною інформаціи ною базою моніторингу стану 
розвитку соціальної  відповідальності підприємництва мають бути дані Державного 
комітету статистики Украї ни і и ого регіональних відділень (для збору кількісних 
показників), а також результати періодичних соціологічних та експертних опитувань 
суб’єктів підприємницького середовища (для збору якісних показників). Проведення 
моніторингу дозволить не лише визначати ефективність заходів, але и  своєчасно 
вносити відповідні корективи. Вважаємо, що функції  з проведення моніторингу 
наи більш доцільно покласти на Державнии  комітет Украї ни з питань регуляторної  
політики та підприємництва в співпраці з міжнародними та вітчизняними 
організаціями в сфері пропагування соціальної  відповідальності, а централізоване 
керівництво розробкою і реалізацією стратегії  – на Кабінет Міністрів Украї ни. 

Додамо, що важливе значення для забезпечення належної  ефективності 
державної  політики посилення соціальної  відповідальності підприємництва в Украї ні 
належить визначенню переліку суб’єктів реалізації  обумовленої  політики, а також 
усвідомленню ними покладених на них функціи . Так, важливим завданням Президента 
Украї ни має стати ініціювання розробки стратегічних та тактичних планових 
документів у сфері соціальної  відповідальності підприємництва, а також актуалізація 
цієї  проблеми (передусім у контексті зміцнення конкурентоспроможності національної  
економіки та підвищення рівня якості життя людеи ) на всіх рівнях ієрархії  системи 
державної  влади та управління.  

До головних завдань Верховної  Ради Украї ни віднесемо прии няття нормативно-
правових актів (передусім закону «Про соціальну відповідальність підприємництва»), 
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що дозволять суттєво покращити стимули до реалізації  представниками 
підприємницької  діяльності соціально орієнтованих заходів, а також функціонування 
вітчизняних суб’єктів підприємництва на засадах соціально орієнтованого легального, 
поступального і пропорціи ного розвитку. Не варто забувати и  про функції  місцевих 
державних адміністраціи  та органів місцевого самоврядування, оскільки органи влади 
на місцевому рівні володіють ширшим арсеналом передусім організаціи них, 
інформаціи них, а також економічних, інституціи них та інших засобів сприяння розвитку 
соціальної  відповідальності підприємництва та популяризації  и ого практик, включно з 
стимулюванням створення для цього громадських інституціи . 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Підсумовуючи, наголосимо, що забезпечити подальшии  кількіснии  розвиток 
підприємництва в Украї ні (як основи подальшої  демократизації , соціально-
економічного розвитку та підвищення рівня якості життя в державі) можливо передусім 
за рахунок покращення якісних характеристик підприємництва (системним чинником 
чого є належна соціальна відповідальність). Крім того, покращення соціального 
складника підприємництва є одним з пріоритетних аспектів державної  політики 
сталого розвитку, спрямованої  на зміцнення соціально-економічного складника 
безпеки Украї ни та подальшого підвищення місця нашої  краї ни у міжнародних 
реи тингах сприятливості бізнес-середовища, конкурентоспроможності, якості життя. 
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Анотація 
Вступ. Світоглядна система суспільства, розвиток особистого та формування колективного інтелекту 
розглядається з огляду на економічну науку, оскільки дана система має економічну складову, елементи якої 
мають вплив на буття людини. Проблематика наукових досліджень взаємодії соціально-економічних явищ 
і світогляду, їх вплив на інтелектуальний розвиток особистості та суспільства стають на порядку 
денному сучасної науки. 
Метою статті є вивчення проблематики, пов’язаної з впливом економічних складових на формування 
світогляду сучасного суспільства. Тематика є актуальною в силу об’єктивності процесів взаємодії на рівні 
особистого і колективного інтелекту, що її породжують в умовах транзитивності та глобалізації 
вітчизняної економіки. 
Результати. Проведено аналіз визначення особистого і колективного інтелекту в контексті суспільних 
теорій розвитку та глобальних економічних процесів. Визначено властивості інтелекту, специфіку його 
функціонування у транзитивному суспільстві. Розглянуто основні етапи соціально-економічного розвитку 
суспільства й визначено їх головні ознаки. Докладно розглянуто економіку знань як сучасний тренд 
розвитку суспільства, у якому нематеріальні ресурси стають головним фактором інтеграції науки, освіти 
і підприємництва для подальшого розвитку виробництва, в тому числі інтелектуального бізнесу, а також 
забезпечують умови сталого інноваційного зростання економіки.  
Висновки. На прикладі огляду теорій постіндустріоналізму, постмодернізму та інформаційного суспіль-
ства окреслено спільні риси та тенденції розвитку суспільства. Інтенсивний розвиток інформаційного 
суспільства, державна програма впровадження нових сучасних тенденцій в освіті через реалізацію 
концепції Нової української школи, участь у міжнародних проектах зі сталого розвитку, децентралізація 
влади на місцях, реалізація програм з медіаграмотності та розвиток соціально-орієнтованого та 
інтелектуального інтелігентного бізнесу тощо засвідчує не лише транзитивність українського 
суспільства, а й визначає різноплановий вплив світових тенденцій розвитку в умовах глобалізації. 

Ключові слова: інтелект, особистий інтелект, колективний інтелект, соціальний інтелект, інновація, 
економіка знань, транзитивне суспільство.  
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Abstract 
Introduction. The worldview system of society, the development of personal and the formation of collective 
intelligence are considered in terms of economics, as this system has an economic component, the elements of which 
have an impact on human lives. Problems of scientific research on the interaction of socio-economic phenomena and 
worldview, their impact on the intellectual development of the individual and society are on the agenda of modern 
science. 
The purpose of the article is to study the issues related to the influence of economic components on the formation of 

the modern society worldview. The topic is relevant due to 
the objectivity of the processes of interaction at the level of © Лілія Ярославівна Криховець-Хом'як, 2021 
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personal and collective intelligence, which generate it in the conditions of transitivity and globalization of the 
domestic economy. 
Results. An analysis of the definition of personal and collective intelligence was provided in the context of social 
theories of development and global economic processes. The properties of intelligence, the specifics of its functioning 
in a transitive society are determined. The main stages of socio-economic development of society are considered and 
their main features are determined. The knowledge economy is considered in detail as a modern trend of society, in 
which intangible resources become a major factor in the integration of science, education and entrepreneurship for 
further development of production, including intellectual business, and provide conditions for sustainable innovative 
economic growth. 
Conclusions. Based on the review of theories of post-industrialism, postmodernism and information society, the 
common features and tendencies of society development are outlined. Intensive development of the information 
society, the state program of introduction of new modern tendencies in education through realization of the concept 
of New Ukrainian school, participation in the international projects on sustainable development, decentralization of 
the power on places, realization of programs on media literacy and development of socially-oriented and intellectual 
intelligent business prove the transitivity of Ukrainian society, but also determine the diverse impact of global 
development trends in the context of globalization. 

Keywords: intelligence, personal intelligence, collective intelligence, social intelligence, innovation, knowledge 
economy, transitive society. 

JEL classification: F60; O15 

Вступ 

Світоглядна система суспільства, розвиток особистого та формування колектив-
ного інтелекту здебільшого розглядається філософією, соціологією, психологією. Однак 
дана система має незаперечну економічну складову, і, як відомо, економічні елементи 
світогляду по-різному впливають на буття людини. Проблематика наукових досліджень 
взаємодії соціально-економічних явищ і світогляду, їх вплив на інтелектуальний 
розвиток особистості та суспільства набуває все більшої актуальності в сучасних умовах 
транзитивності вітчизняної економіки та прискореного розвитку інтелектуального 
підприємництва. 

Адже особистий життєво-практичний досвід та вплив різноманітних інформацій-
них ресурсів зовнішнього середовища (оточення) визначають інтелектуальні пріори-
тети у формуванні потреб та інтересів сучасного глобалізованого суспільства й особис-
тості зокрема, визначають «ігри» бізнесу та споживчі економічні вибори, що представ-
ляє актуальність та зацікавленість у дослідженнях усіх суб’єктів ринкових відносин.  

Окреслені питання у своїх працях досліджували вітчизняні за зарубіжні науковці 
Д. Белл, К. Поппер, Ф. Махлуп, Е. Тоффлер, Д. Лайон, Т. Парсон, Р. Мертон, В. Вернадський, 
Ю. Канигін, М. Розумний, І. Дзюба, С. Орденов, В. Якушек, А. Чухно, В. Стояненко, Л. Лебе-
дева, Н. Рак, О. Собко, Л. Федулова та інші. Однак питання розглядалися здебільшого з 
точки зору філософії і соціології і є не до кінця вивченими в економічній науці. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є вивчення проблематики, пов’язаної з впливом економічних 
складових на формування світогляду сучасного суспільства. Тематика є актуальною в 
силу об’єктивності процесів взаємодії на рівні особистого і колективного інтелекту, що 
її породжують в умовах транзитивності та глобалізації вітчизняної економіки. 

Виклад основного матеріалу 

Глобалізація суспільно-економічних відносин є об’єктивним фактором, який виз-
начає сутність сучасного цивілізаційного розвитку. В академічних колах вважається, що 
глобальний простір перебуває на перетині перспектив сприйняття його різними 
суб’єктами. В умовах зростання інтеграційних процесів між різними частинами світу та 
на тлі поглиблення політико-економічної взаємозалежності між країнами формуються 
особливі відносини, які сприяють гомогенізації світу й формуванню суспільної свідомо-
сті, яка містить у собі проєкції єдності та глобальності. Окремо свідомість людини всту-
пає в діалог із суспільною свідомістю через включення у систему соціальної практики.  
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Нині суспільна свідомість формується під дією глобально потужних інформа-
ційних засобів впливу на суспільство, таким чином реалізуються інтереси осіб, груп та 
цивілізацій. Відомо, що спосіб, завдяки якому існує свідомість, знання, є інформаційною 
базою свідомості.  

На думку науковця К. Поппера, у праці «Відкрите суспільство та його вороги» 
(1945) зазначено, що інтенсивно розвиваючись, інформаційна сфера спонукає до 
залучення у свій обіг все більшої кількості ресурсів, які вимагають глибокого 
осмислення й опанування на рівні соціальної інженерії. На відміну від істориків, які 
вважали, що можливість розумних політичних дій залежить від ходу історії, він вважав, 
що саме соціальна інженерія повинна повідомляти, які кроки необхідно зробити, щоб 
уникнути економічного спаду й розподілити суспільне багатство більш-менш 
рівномірно у світі [10]. 

Український науковець М. Розумний, однією з тем наукових досліджень якого є 
зміст та засоби масової комунікації, зазначає: «Цивілізаційний спосіб передачі і 
зберігання інформації (що в цьому контексті слід розуміти як досвід) здійснюється у 
специфічній формі уявних сутностей, у першу чергу – суспільних ідей. Цим людина як 
істота соціальна принципово відрізняється від усіх інших суб’єктів комунікації. Як і 
тварина, і людина живе у світі величезних обсягів інформації… Але людина має – 
додатково – інший спосіб її зберігання і використання. Знання людини переважно 
використовуються не для життя в реальному світі, а для створення світу паралельного, 
уявного, який вже потім проєктується на дійсність і змінює її відповідно до людського 
розуміння. Оперування цим різновидом інформації здійснюється за рахунок 
специфічного механізму чи здатності людини – інтелекту [12]. Тобто свідомість 
безпосередньо пов’язана з інтелектуальною діяльністю суб'єкта. Адже людина крім 
активного відображення буття пов’язує нові враження з колишнім досвідом, емоційно 
оцінює дійсність, переживає, усвідомлює та формує своє ставлення зовнішнього світу. 
Таким чином, процеси пізнання поєднані з творчістю і практичною діяльністю людей, їх 
здатністю перетворювати навколишній світ, світ буття. Проблематика проведених нами 
досліджень пов’язана із впливом економічних складових на формування світогляду 
сучасного суспільства ї є актуальною в силу об’єктивності процесів, що її породжують. У 
даному контексті суспільна свідомість природними чином поєднана із дефініціями 
колективного і соціального інтелекту.  

Термін «інтелект» походить від латиської intellectus, що означає пізнання, 
розуміння [18].  

Близьке за змістом поняття «нус» у перекладі давньогрецької (розум) є близьким 
до нього терміном і означає вищу пізнавальну здатність мислення, що вирізняється 
творчим, активним характером від пасивно-чуттєвих форм пізнання. У наукових колах 
призначення інтелекту вбачають у здатності формувати порядок із хаосу у відповідності 
до індивідуальних потреб особистості та об'єктивних параметрів реальності. 

Інтелект у соціальному аспекті розрізняють індивідуальний та колективний. 
Ефективність останнього залежить не стільки від рівня окремих особистостей, скільки 
від рівня їх координації і злагодженості їх дій. Науковці зауважують, що колективний 
інтелект формується на основі моральних основ життєдіяльності людей колективу 
(спільноти), міжособистого та міжгрупового рівнів сприйняття та взаємодії й 
інноваційності діяльності. За таких умов ми розглядаємо соціальний інтелект. 

Представник української школи соціальної інформатики, економіст Ю. Канигін 
вже у 90-ті роки ХХ століття зробив важливий внесок у вивчення соціального інтелекту. 
У своїх роботах науковець зазначає, що рівень соціального інтелекту (інтелектуальної 
діяльності суспільства) визначається не обсягом наявних у розпорядженні суспільства 
знань (зосереджених у бібліотеках, архівах, патентних фондах, в головах людей тощо), а 
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їх ентропією (рівнем розкиданості, наявністю можливостей їх акумуляції) [5]. На нашу 
думку, тут йдеться про міжособистісну комунікаційну та інтелектуальну взаємодію. 

Разом з тим М. Розумний вважає, що феномен суспільної ідеї тісно пов’язаний з 
особливістю того способу самовідтворення новоєвропейської цивілізації, який 
визначають як соціально-інноваційний.  

Отже, властивістю інтелекту є здатність творити нове у суспільній свідомості й 
суспільній дійсності. Це відбувається таким чином, що людина вилучає з предметів їх 
абстрактні характеристики, формує поняття, які є моделями тлумачення дійсності, 
внутрішньо структуровані та взаємообумовлені і складають цілісність внутрішніх і 
зовнішніх зв’язків. Керуючись такими моделями – поняттями про дійсність – 
особистість безпосередньо діє експериментальним шляхом і приводить навколишній 
світ у відповідність з моделями. Відповідно до програмних параметрів оцінюється 
результат і вносяться відповідні корективи, модель застосовується знову. І так – 
нескінченно, поки не буде запропоновано іншу модель або активність перейде до іншого 
об’єкту. А інновація – нова модель дійсності (явища, процесу) або ж зміни в попередній 
моделі, що призвели до появи нової. Тому продукування нових моделей дійсності є 
основною функцією інтелекту, в тому числі інтелекту соціального [11]. 

Важливо у наукових дослідженнях соціально-економічного характеру врахову-
вати й те, що на сучасному етапі розвитку більшість країн світу, й українське суспільство 
зокрема, перебувають у перехідному періоді, який характеризується транзитивністю. 
Зміни стосуються як соціально-економічних відносин, політичних змін управління та 
економічних явищ на рівні держав, так і глобальної спільноти загалом. За таких умов у 
наукових колах вважається, що суспільство, яке характеризується постійними 
соціальними трансформаціями, має назву «транзитивне суспільство». Українське 
суспільство в сучасних умовах часто у своїй поведінці та діях демонструє, на думку М. 
Розумного, «інтелектуальну безпорадність». Тому вивчення питання інтелектуальних 
виборів в умовах транзитивності і економічних змін та їх раціональність з точки зору 
особистості та суспільства вважаємо актуальними не лише з позицій соціології, 
філософії та психології, чи нейрології, його доцільно розглянути з огляду на економіку 
виборів і поведінки окремих груп, суб’єктів ринку та підприємництва. Зупинимося на 
огляді сучасних теорій розвитку суспільства та особистості. Окреслимо головні 
соціально-економічні тенденції й визначимо, як вони впливають на формування 
колективного інтелекту та колективного світогляду українського суспільства, що є 
невід’ємною складовою світової спільноти. Загалом із другої половини ХХ століття 
сучасне суспільство у сфері соціально-економічного розвитку перебуває фазі 
постіндустріалізму, а у сфері соціокультурній – на етапі постмодернізму. 

Американський соціолог Д. Белл визначає постіндустріальне суспільство як 
спільноту, в економіці якої пріоритет перейшов від переваг виробництва товарів до 
виробництва послуг, перехід до «економіки обслуговування», що супроводжується 
проведенням досліджень в організації системи освіти й підвищенням якості життя, в 
якому клас технічних спеціалістів став основною професійною групою. Тобто, 
«постіндустріалізм» у Д. Белла визначається п'ятьма ознаками, що включають:  

- перехід від виробництва товарів до виробництва послуг; 
- переважання серед працівників «класу» професійних фахівців і техніків; 
- визначна роль теоретичних знань як основи нововведень в економіці, 

політиці й соціальній структурі суспільства; 
- орієнтація на методи контролю й оцінка можливих напрямів розвитку 

технології; 
- прийняття рішень на засадах нової «інтелектуальної технології». 
На думку американського науковця, риси традиційного капіталізму поступово 

зникають. Д. Белл зазначав, що «...постіндустріальне суспільство означає появу нових 
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осьових структур і нових осьових принципів: перехід від товаровиробничого до 
інформаційного суспільства, або суспільства знань» [1]. У такому контексті наука 
перетворюється у безпосередню продуктивну силу, а виробництво фундаментальних і 
науково-прикладних знань стає джерелом економічного зростання та інноваційного 
розвитку національних економік як провідних країн світу, так і країн, що розвиваються.  

Широкого застосування у науковій літературі отримує термін «економіка знань» 
або «економіка, заснована на знаннях». Вперше дефініцію «економіка знань» 
запропонував австрійський і американський економіст Ф. Махлуп, таким чином 
підкреслюючи роль знань як пріоритетного фактору економічного зростання і 
сучасного суспільного розвитку [8]. 

В економіці знань прерогативи виробничого характеру переходять до прагнення 
підприємців втілювати новітні наукові ідеї та науково-технічні пропозиції з метою 
постійного вдосконалення і покращення якості реалізації випуску інноваційних товарів 
і послуг, які повніше задовольняють зростаючі потреби споживачів. Саме «нові знання», 
які широко впроваджуються у виробництво, дозволяють підприємствам виготовляти 
сучасну, більш якісну наукоємну продукцію і таким чином отримувати конкурентні 
переваги в реаліях сьогочасної економіки на тільки на рівні провідних країн світу, але в 
Україні зокрема. 

На думку американського соціолога та футуролога Е. Тоффлера, який є одним з 
авторів концепції «Інформаційної цивілізації», саме знання - це те, на чому заснована 
економічна система. Знання – це невидимий ресурс, який зазвичай не має відображення 
на балансі підприємства, але саме він проявляється у синергетичному ефекті від 
ефективного використання ресурсів: земля, праця, капітал [19]. 

Пріоритет розвитку науки і освіти як гарант побудови висококонкурентної, 
соціально орієнтованої економіки – економіки знань нині визнали всі високорозвинені 
країни світу. Формування економіки знань як необхідну реальність сьогодення та 
необхідність успіху розвитку української економіки зазначають у своїх роботах А. Чухно, 
В. Стояненко, Л. Лебедева, Н. Рак, О. Собко та ін. До економіки знань близькими 
поняттями є інноваційна економіка, суспільство знань, інформаційне суспільство, 
високотехнологічна цивілізація [11]. 

Отже, в сучасних умовах нові наукові знання та науково-технічні пропозиції як 
нематеріальні ресурси стають головним фактором інтеграції науки, освіти і 
підприємництва для подальшого розвитку вітчизняного виробництва, в тому числі 
інтелектуального бізнесу, а також забезпечують умови сталого інноваційного зростання 
національної економіки.  

З точки зору практики підприємництва поява інтелектовмісних виробництв 
(послуг) усе більше базується на формуванні унікального виробничого ресурсу – 
інтелектуального капіталу, який виступає каталізатором економічного зростання і 
поліпшення соціального рівня розвитку громадянського суспільства.  

На думку вітчизняної економістки О. Собко, саме інтелектуальний капітал стає 
популярною термінологічною одиницею в теоретичних дослідженнях і в 
підприємницькій діяльності, трансформуючись в «інтелігентні підприємства». На її 
думку, саме розвиток інтелектуального капіталу підприємства виступає основною 
метою його господарювання, враховуючи корисність (цінність), яку він приносить не 
лише для його власників, менеджерів, працівників, а й локальних громад, в середовищі 
яких воно функціонує. Саме розвиток інтелектуального капіталу перетворюється на 
ключовий процес в екзистенції вітчизняних суб’єктів господарювання [15].  

Д. Белл у праці «Прихід постіндустріального суспільства» (1973) звертає увагу на 
швидке зростання обсягу інформації та її перетворення на послугу, товар і владу. Тобто, 
йдеться про формування інформаційного суспільства, де творчість є універсальним 
інструментом діяльності; підвищення загального рівня освіти. У своїй теорії Д. Белл 
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зазначає, якщо капітал та праця – головні структурні елементи індустріального соціуму, 
то інформація і знання – основа суспільства постіндустріального. Внаслідок цього 
соціальні організації постіндустріального та індустріального секторів принципово 
відрізняються [1].  

Цінним є також те, що Девід Белл у аспекті наукових досліджень спирається на 
принцип плюралізму, «концептуальних схем». Такого підходу в наукових дослідженнях 
дотримуємося і ми з точки зору відносності наукових теорій і догм в умовах швидких 
змін і реалій часу транзитивної вітчизняної економіки. Серед характерних 
суперечностей постіндустріального суспільства науковець визначає протиріччя між 
культурою та економікою. Водночас визначальним принципом культури на стадії 
постіндустріального суспільства він вважає самореалізацію особистості. 

У якості розвитку теорії постіндустріального суспільства Е. Тоффлер у науковій 
праці «Третя хвиля» (1980) розвиває теорію суспільства інформаційного, таким чином 
концентруючи увагу на ролі інформаційно-комунікаційних технологій у суспільстві 
майбутнього. Тут науковець розглядає еволюцію суспільного розвитку крізь призму 
трьох хвиль, схожих на три суспільства Д. Белла. Згідно з його теорією перша 
хвиля - аграрної цивілізації, друга хвиля - індустріальної цивілізації, і їм на зміну 
приходить нова хвиля надіндустріальної інформаційної цивілізації.  

Й. Масуда зазначає, що інформаційне суспільство як постіндустріальне зумовили 
його появу трансформації в інформаційно-когнітивній сфері, які стали можливими 
завдяки появі комп’ютерів. Саме створення нової інформації комп’ютером, виробництво 
складного когнітивного знання, що дає змогу робити цілеспрямований вибір у відповідь 
на зміну ситуації та формування складних інформаційних мереж. 

Однак, у межах концепцій інформаційного суспільства побутують дві протилежні 
думки щодо оцінки дійсності перетворення інформації у потужну соціальну силу. Згідно 
з першою тенденцією, оптимістичною: інформатизація суспільства, комп’ютеризація 
створює безумовне соціальне благо.  

За Е. Тоффлером, створюються принципово нові умови для індивідуальної праці 
за комп’ютером, зростає рівень свободи та усвідомлення людиною своїх можливостей, 
більш виваженими та науково обґрунтованими стають політичні рішення, що мають 
значний вплив на всі сфери життєдіяльності людини, що, на думку Масуди, сприятиме 
формуванню принципово нового типу людини – більш «людяної», екологічно 
зорієнтованої. 

Про образ нової людини у першій половині ХХ століття у своїх роботах 
вітчизняний науковець В. Вернадський зазначав, що людина, впливаючи на природу й 
довкілля своїм розумом і результатами інтелектуальної праці, змінює умови життя на 
планеті. Вона створила ноосферу, що означає «сфера людської думки». В. Вернадський 
визначив роль людського інтелекту як продуктивної сили глобального масштабу. 
Аналогічно тому, як виникнення біологічного життя повністю змінило геосферу, поява 
людської думки радикальним чином вплинула на неживу і живу форми матерії. Отже, 
людська думка є надзвичайно важливою силою [3]. 

Е. Тоффлер вважав, що саме еволюція людства зміниться на коеволюцію, для якої 
характерно: 

- перетворення інформації на основний виробничий ресурс постіндустріального 
суспільства; 

- заміщення праці знаннями; 
- процес заміни праці новим типом творчої креативної активності;  
- надання пріоритету розвитку людського потенціалу, а не нарощуванню 

масового виробництва благ; 
- максимальне використання творчого потенціалу робітників серед методів 

організації праці; 
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- зміна соціального статусу і ролі виробника, який поступово перетворюється на 
просьюмера (термін складається з двох англійських слів – виробник і споживач), а 
пролетаріат – на когнітаріат (термін Е. Тоффлера, який в основі має англійський вираз 
«пізнавальна діяльність», яка заснована на знаннях та інформації); 

- перехід від економізованих ринкових принципів і пріоритетів до 
постекономічних соціологізованих нематеріальних цінностей і пріоритетів; розгляд 
потреб людини як основного орієнтиру розвитку й показника продуктивності; 

- перерозподіл структури часу з більшою увагою до сім'ї, діяльності в громадських 
організаціях, самоосвіті, фізичній культурі та спорті; 

- створення нових форм сім'ї, соціального партнерства;  
- підвищення ролі знань та зміна системи освіти з переходом від педагогіки 

монологу викладача до педагогіки діалогу викладача і студента; перетворення освіти на 
процес безперервного здобуття знань із дедалі більшою роллю самоосвіти в ньому;  

- перетворення інформації на основний виробничий ресурс постіндустріального 
суспільства [16]. 

Важливим аспектом є те, що Е. Тоффлер, як і В. Вернадський, вважали, що 
еволюція людства зміниться через обопільний розвиток – людства та природи. 

Однак представники іншої точки зору, песимістичної, розглядають інформаційне 
суспільство як маніпулятивне суспільство, де рівень маніпулювання людиною швидко 
підвищується, а інформаційні технології у політиці перетворюються на політичні 
технології.  

Зокрема, Д. Лайон у своїй праці «Інформація, ідеологія та утопія» зазначає, що 
поширені форми «технократичного розуму» являють собою серйозну загрозу людській 
свободі. Зокрема суспільна сфера комунікацій усе перекручує, і більша частина 
населення перебуває в цілковитому невіданні стосовно реального розподілу влади й 
контролю в даному суспільстві.  

Він також цитує «кібернетичну мрію» Германа Кана про використання техніки 
для стеження й масової освіти, прямого електронного спілкування з людським мозком 
та інше. І кульмінацією змін може бути так зване «заплановане відчуження». Згідно з 
Д. Лайоном, внаслідок застосування таких технологій населення абсолютно не 
усвідомлює стану «реального розподілу влади й контролю в даному суспільстві». 

Науковець також попереджає, що некритичне використання концепції 
«інформаційного суспільства» веде до приховування або замовчування недоліків 
домінуючої реальності, і на це потрібно звертати увагу для створення належного 
нормативного підходу в суспільних відносинах [6]. 

Отже, процес «інформатизації» соціального, економічного й культурного життя 
породжує важливі соціологічні питання та виклики, про які свідчать реалії життя 
сьогодення в умовах глобальної пандемії COVID-19, коли ризики інформаційного 
насильства над особистістю людини підвищуються. 

Оглянемо соціокультурний вектор розвитку сучасного суспільства, 
постмодернізм, де у центрі проблематики стає процес формування особливого типу 
відносин між людиною і суспільством, де особистісні характеристики є однією з 
домінантних рис соціального поступу, а розвиток інтелектуальних здібностей людини 
та формування колективного інтелекту стають джерелом глобальних економічних, 
політичних, соціальних, культурних трансформацій. 

З позиції постмодернізму сучасний інтелектуальний світогляд українського 
суспільства формується в епоху, яку академічна спільнота характеризує також як 
«явище перехідної доби».  

В. Якушек одним з перших вітчизняних науковців досліджує загальну теорію 
держави перехідного типу та розглядає перехідне суспільство як самостійний тип 
суспільства [20]. 
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Джон Чепмен у 1880 році, вперше використав термін постмодерн у живописі, а 
постмодерний філософ Юрґен Габермас зазначав: «Премодерн – модерн – постмодерн – 
фаза європейської культурної свідомості… Постмодерн – це заперечення однорідності, 
одностилевості; він виник як кінець Просвітництва та роз’єднання раціоналізму із 
сучасністю» Термін «постмодернізм» згадується також в роботах німецького філософа 
Р. Панвіца «Криза європейської культури» (1917) та іспанського літературознавця 
Ф. де Оніса (1934). 

Дефініція «рostmodernism» (власне постмодернізм) — використовується у 
значенні постмодернізму як історичної епохи, що змінює епоху модернізму, та 
«рostmodernity» (постмодерність) — як прояв постмодернізму у соціальній та 
культурній сферах. Отже, донедавна науковці існування постмодернізму вважали 
виключно західним явищем, яке не має ніякого відношення до Азії та країн третього 
світу, де були відсутні умови для постмодерну. Проте внаслідок збільшення в останні 
роки культурних та академічних обмінів вчені схиляються до тлумачення постмодерну 
як універсального явища, що має практичне відношення до більшості галузей 
гуманітарних і суспільних наук і економічного напряму в тому числі. 

Постмодернізм у філософії поширився завдяки праці французького філософа Ж.-
Ф. Ліотара «Стан постмодерну» (1979) для позначення терміну поза межами західного 
контексту. Сучасні науковці (Wang 1997) користуються інклюзивним терміном 
«постмодерн», оскільки питання постмодернізму залишається актуальним не тільки на 
Заході, але й у решті частин світу. У сьогоденних реаліях постмодерн постає як 
маргінальний період поступового відходу українського суспільства від культури 
модерн, що проявляється в літературі, мистецтві, філософії, соціології та тенденціях 
розвитку освіти, а також в особистісних і суспільних соціально-економічних та 
політичних виборах через привернення уваги спільноти до норм та цінностей 
класичного характеру по-новому [7].  

Зокрема Ф. Джеймсон у статті «Постмодерн або класична логіка пізнього 
капіталізму» (1984) розглядає постмодернізм через стирання кордонів між високою 
культурою та масовою комерційною субкультурною продукцією.  

Вітчизняний публіцист І. Дзюба вважає, що постмодернізм розмиває кордони між 
грою та серйозністю, між мистецтвом та кітчем, проникає у свідомість трансценденталь-
ними переживаннями. Постмодерністи, на противагу неоавангардистам, здійснюють 
перехід від художньої діяльності до практичної; неабиякого значення надають 
психологізму, що активізує в індивідуальній свідомості закріплені архетипи, 
перетворює мистецьке явище на густу сув’язь асоціацій та метафор [4]. 

В аспекті постмодерніського стилю мислення поняття змісту набуває сенсу лише 
в результаті плюраризму думок та дискусійних практик, а раніше доведені 
експериментами дослідження та аргументи втрачають сенс в умовах сучасності. 

Слід зазначити, що в умовах постмодернізму транзитивність суспільства 
визначається також подібними системними ознаками. 

1. Нерівномірність соціальних процесів зумовлюють нестабільність старої 
соціальної системи і сприяють розвитку нових відносин і зав’язків.  

2. Перехідний період має тимчасовий характер.  
3. Більшою мірою проявляється інноваційна активність.  
4. Спостерігається незворотність змін у суспільстві, 
5. Плюралізм позицій приводить до необхідності вибору між різними систе-мами 

цінностей, які часто є суперечними одна одній, які створюють ситуацію внутрішніх 
особистісних конфліктів, розв’язання яких вимагає значних внутрішніх зусиль;  

6. Криза ідентичності особистості, коли низка соціальних категорій і норм, згідно 
з якими людина визначала своє місце в суспільстві, здаються такими, що втратили свої 
кордони і цінність.  
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Наведені аргументи доводять, що індивідуальний розвиток людини перебуває в 
нерозривному зв’язку з соціальними процесами та сучасними суспільно-економічними 
явищами, які характеризуються транзитивністю, процесами нестабільності, що в свою 
чергу може призвести до некерованості поведінки особистості, її відмови від загаль-
ноприйнятих морально-етичних норм та ірраціональності у своїх виборах щодо прий-
няття економічних рішень. Слід зауважити, що у метафізичній сфері набирає сили особ-
ливий стиль постмодерністського філософствування, який схильний маніпулювати сми-
слообразами ціннісних, нормативних структур і витягувати з цих ігор різні за своєю зна-
чимістю естетичні та пізнавальні ефекти, що в подальшому мають позитивні та нега-
тивні тенденції розвитку. Наприклад, на сьогодні не існує однієї концептуальної моделі 
побудови світу як в понятійному просторі філософії, теології, етики та інших наук. 

Але тут раціональним є використання практики дій, теорії структурного 
функціоналізму або структурно-функціональний аналізу, положення якої узагальнені 
провідними американськими науковцями Т. Парсоном і Р. Мертоном. Згідно з теорією, 
вихідні положення стверджують: 

✓ суспільство розглядається як система взаємопов’язаних структур, що 
утворюють єдине ціле, де всі елементи системи взаємозалежні в силу різних 
виконуваних ними функцій; 

✓ розуміння соціальних інститутів, які впливають на функціонування всього 
суспільства; 

✓ визнання індивіда через виконувану ним соціальну роль як основного 
елемента системи структури суспільства;  

✓ суспільне життя залежить від солідарності, засновується на взаємодії та 
співробітництві діючих у ньому індивідів; 

✓ в основі соціального життя лежать норми й цінності, що включає певні 
обов’язки людей і необхідність соціального контролю; 

✓ соціальні системи є інтегрованими і тяжіють до стабільності, а порушення 
рівноваги, дисфункції у суспільстві є патологічним станом, який слід долати і 
попереджати.  

За Парсоном, жодна соціальна система, тобто суспільство, і виробнича одиниця, 
окремий індивід, не можуть вижити, якщо не розв’язані основні проблеми забезпечення 
внутрішньої стабільності, рівноваги, самототожності системи, де на рівні суспільства 
адаптацію здійснює економіка. 

Отже, з огляду на теорії постіндустріалізму, постмодернізму та інформаційного 
суспільства, структурного функціоналізму, однією з найбільш значущих цінностей 
сучасного суспільства стає людина як особистість, індивід, і її творчий потенціал 
інтелекту. Власне потенціал людського інтелекту як основа ресурсу інтелектуального 
капіталу буде темою наших подальших досліджень. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Таким чином, на прикладі огляду теорій постіндустріалізму, постмодернізму та 
інформаційного суспільства ми окреслили спільні риси та тенденції розвитку і водночас 
звернули увагу на відмінність підходів до окремих положень. Українське суспільство на 
стику культури модерну і постмодерну в умовах постіндустріалізму та інформаційного 
суспільства також по-новому осмислює погляди щодо цінності, сутність продуктивності, 
судження про хаос і силу синергетики, перебуваючи в стадії біфуркації в контексті 
особистісного і колективного інтелекту. 

Це має відображення у взаємодії трьох компонентів культури: власного типу 
економіки, техніки і науки. Зміни відображають тенденції науки, освіти, віддзеркалю-
ючи їх сучасні тренди, формують нові ефективні моделі мислення, лідерства та управлін-
ня, які мають наукове і прикладне підґрунтя. Інтенсивний розвиток інформаційного 
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суспільства, державна програма впровадження нових сучасних тенденцій в освіті через 
реалізацію концепції Нової української школи, участь у міжнародних проектах зі сталого 
розвитку, децентралізація влади на місцях, реалізація програм з медіаграмотності та 
розвиток соціально-орієнтованого та інтелектуального інтелігентного бізнесу тощо 
засвідчує не лише транзитивність українського суспільства, а й визначає різноплановий 
вплив світових тенденцій розвитку в умовах глобалізації. 

Водночас нові спільні моделі поведінки суб’єктів та соціально-економічних 
відносин на рівні країн і світу нині формуються в умовах глобальної пандемії, які є 
дзеркальним відображенням базових положень оглянутих нами теорій сучасного 
суспільного розвитку. Як особистісний інтелект окремої людини взаємопов’язаний із 
колективним інтелектом на рівні організацій, компаній, країни і світової спільноти 
загалом, як різні типи мислення, пов’язані з інтелектуальним розвитком, і як 
особистісне мислення впливає на економічні вибори і визначає наші дії, формуючи 
поведінку загалом в українському суспільстві та на рівні світової спільноти, буде 
розглядатися і надалі у науковій перспективі. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРВАЛІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ДЛЯ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ МЕРЕЖ 

Дикань В. В., Пахаренко О. В. Моделювання інтервалів життєвого циклу для оцінки 
розвитку підприємницьких мереж. Український журнал прикладної економіки. 2021. 
Том 6. № 2. С. 202 – 210. 

Анотація 
Вступ. Кожна стадія життєвого циклу підприємства характеризується особливостями в забезпеченості 
матеріальними і нематеріальними ресурсами, потенціалом та напрямками його використання, що 
зумовлює відмінності в визначенні перспектив розвитку мережевих підприємств.  
Метою статті є визначення особливостей управління розвитком підприємницьких мереж залежно від їх 
стадії життєвого циклу. 
Результати. З використанням методів анкетування, нечітких множин та інтегрального оцінювання 
розроблено економетричний підхід до визначення кількісних критеріїв ідентифікації кожної фази 
життєвого циклу підприємств мережевого типу. Апробацію запропонованого підходу здійснено на основі 
мережевих підприємств машинобудівної галузі Харківської області за період 2015-2019 рр. Шляхом 
побудови лінійних багатофакторних регресійних моделей визначено ключові фактори-компоненти 
синергетичного ефекту (синергія стратегічного управління, управління трудовим потенціалом, 
інноваційно-технологічна, інформаційно-комунікаційна, екологічна, соціальна синергія), що впливають на 
ефективність функціонування мережевих підприємств. 
Висновки. За результатами дослідження визначено, що на етапі росту пріоритетними факторами 
розвитку мережевих підприємств є досягнення синергії стратегічного управління, управління трудовим 
потенціалом, інформаційно-комунікаційної синергії. На етапі зрілості розвиток підприємств 
забезпечується за рахунок позитивного синергетичного ефекту стратегічного управління, інноваційно-
технологічної та інформаційно-комунікаційної синергії. На етапі занепаду шляхом відновлення 
платоспроможності підприємств є розвиток синергії стратегічного управління, синергії управління 
трудовим потенціалом, інноваційно-технологічної синергії. Акцент на розвитку цих компонент 
синергетичного ефекту мережевої взаємодії формує пріоритетні напрямки управління розвитком 
мережевих підприємств залежно від їх стадії життєвого циклу.  

Ключові слова: підприємницька мережа, квазіінтеграційні зв’язки, управління, розвиток, життєвий цикл. 
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Abstract 
Introduction. Each stage of the life cycle of the enterprise is characterized by features in the provision of tangible 
and intangible resources, potential, and areas of its use, which causes differences in determining the prospects for the 
development of network enterprises. 
The article aims to determine the features of managing the development of business networks depending on their 
stage of the life cycle. 
Results. An econometric approach to determining the quantitative criteria for identifying each phase of the life cycle 
of network enterprises has been developed using questionnaire methods, fuzzy sets, and integrated estimation. The 
approbation of the proposed approach was carried out based on network enterprises of the machine-building industry 
of the Kharkiv region for 2015-2019. By building linear multifactor regression models, key factors-components of 
synergetic effect, social synergy have been defined, affecting network enterprises' efficiency. 
Conclusions. According to the study results, determined that at the growth stage, the priority factors of the 
development of network enterprises are the achievement of the synergy of strategic management, labor potential 
management, information, and communication synergy. At the maturity stage, enterprises' development is ensured 
by the positive synergetic effect of strategic management, innovation-technological and information-communication 
synergy. At the stage of decline by restoring the solvency of enterprises is the development of synergies of strategic 
management, synergies of labor potential management, innovation, and technological synergies. The emphasis on the 
development of these components of the synergetic effect of network interaction forms the priority areas for 
managing the development of network enterprises depending on their stage of the life cycle. 

Keywords: network enterprises, entrepreneurial network, synergetic effect, development, life cycle. 

JEL classification: L2; L51; M10 

Вступ 

Будь-яка організація в теорії  менеджменту розглядається та досліджується як 
«живии » організм: вона народжується, розвивається, досягає піку свого зростання і 
згасає, іншими словами проходить через певні етапи свого життєвого циклу [1].  

Вважається, що будь-яка підприємницька діяльність з певною мірою вірогідності 
може бути передбачуваною у своєму розвитку [2, 3]. Тому протягом останніх декількох 
десятиліть широко застосовується в сучасних організаціи них і управлінських дослід-
женнях концепція життєвого циклу. Залежно від того, на якіи  стадії  життєвого циклу 
знаходиться компанія, з'являються певні проблеми і задачі, потрібні відповідні методи і 
інструменти для ї х вирішення. 

Завдання впровадження і розвитку процесного управління для багатьох мереже-
вих підприємницьких структур  в сучасних умовах значимі як ніколи. Наи частіше фахівці 
не враховують характер і причини проблем організаціи ного характеру, що можуть приз-
вели до неефективної  інтеграції  бізнесу чи кризи квазіінтеграціи них зв’язків [4]. У зв'яз-
ку з цим організаціи на діагностика на рівні мережевого партнера (підприємства) може 
бути дієвим шляхом підвищення ефективності управління змінами з позиції  процесного 
підходу для підвищення економічної  ефективності квазіінтеграціи них зв’язків. 

Питаннями вивчення теоретичних і прикладних аспектів розвитку підприєм-
ницьких мереж заи малися ряд вчених [4-6]. При цьому недослідженим залишається 
питання розвитку підприємницьких мереж з урахуванням концепції  життєвого циклу 
підприємства. 
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Формулювання цілей статті 

Метою статті є визначення особливостеи  управління розвитком підприємницьких 
мереж залежно від ї х стадії  життєвого циклу. 

Виклад основного матеріалу 

Як засвідчили результати оцінювання ефективності функціонування мережевих 
підприємств машинобудівної  галузі Харківської  області, підприємства мають різнии  
рівень ефективності функціонування в якості мережевого партнера [7]. Тому 
враховуючи концепцію життєвого циклу організації , можна стверджувати, що це може 
бути зумовлене не тільки ефективністю управління мережевою взаємодією та 
потенціалом отримання позитивного синергетичного ефекту від мережевої  взаємодії , а 
и  стадією життєвого циклу підприємства.  

Підприємства, що знаходяться на різних стадіях життєвого циклу, відрізняються 
наявними ресурсами, пріоритетними напрямками діяльності, різними можливостями 
використання переваг квазіінтеграціи них зв’язків, що в свою чергу визначає рівень 
синергетичного ефекту мережевої  взаємодії . У зв’язку з цим, в межах дослідження сфор-
мульована гіпотеза стосовно залежності характеру і сили впливу факторів-компонент 
синергетичного ефекту мережевої  взаємодії  на ефективність функціонування підпри-
ємства від стадії  життєвого циклу підприємства (мережевого партнера). Фактори-ком-
поненти синергетичного ефекту, що використовувалися для перевірки гіпотези, вклю-
чають: синергію стратегічного управління, синергію управління трудовим потенціалом, 
інноваціи но-технологічну, інформаціи но-комунікаціи ну, екологічну, соціальну 
синергію [8].  

Для перевірки гіпотези використании  тест Чоу на наявність структурних 
розривів. Перевірку на наявність структурних розривів у характері впливу факторів-
компонент синергетичного ефекту, що виникає в результаті мережевої  взаємодії , на 
ефективність функціонування підприємств здіи снено на основі даних 27 досліджуваних 
мережевих підприємств машинобудівної  галузі Харківської  області за 2015-2019 рр. 
Залежними змінними використано показники ефективності функціонування 
підприємств в складі мережевих об’єднань [7]. Незалежними змінними використано 
показники розвитку компонент синергетичного ефекту [8], рівень яких характеризує 
якісні параметри системи управління підприємницькою мережею. З метою реалізації  
тесту Чоу на основі зазначеної  вибірки статистичних змінних побудовано лініи ні 
регресіи ні моделі: на основі всієї  вибірки даних і на основі підвибірок, що відповідають 
економічним характеристикам функціонування підприємства на різних стадіях 
життєвого циклу. При побудові регресіи них моделеи  використано програмнии  продукт 
EViews 10. У зв’язку з різною розмірністю даних, для побудови регресіи них моделеи  
використано стандартизовані значення показників із виключенням екстремальних 
значень, визначених за критерієм Діксона.  

В основу дослідження покладена класична модель життєвого циклу підприємства, 
яка містить чотири стадіи  еволюціи ного розвитку (рис. 1). 

Кожна фаза життєвого циклу характеризується певним часовим інтервалом 
протягом якого підприємство вирішує певні управлінські завдання в межах однотипних 
ціннісних установок, які відповідають внутрішньому стану організації  та змінам 
зовнішнього середовища. Тривалість життєвого циклу підприємства чи кожної  фази 
розвитку залежить від прояву динамічних характеристик и ого ресурсного потенціалу, 
оновлення та відтворення якого визначає стабільність економічної  діяльності суб’єкта 
господарювання та ї ї  нарощування. Отже, кожна організація долає кілька стадіи  
розвитку. Завдання менеджерів полягає в тому, щоб знати ці стадії  та ї х лімінальні 
періоди. В іншому випадку, без опори на правильнии  діагноз, якщо прии де час вводити 
зміни, може бути прии нято неправильне рішення. З огляду на це розроблено 
економетричнии  підхід до визначення кількісних критерії в ідентифікації  кожної  фази 
життєвого циклу досліджуваних підприємств мережевого типу (рис. 2).  
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Рис. 1. Змістовність ключових етапів життєвого циклу організації 
Джерело: побудовано автором за [1, 2]. 

Сутність етапу Методи Результати 

Етап 1. Оцінювання міри 
відповідності характеристик 
фінансово-економічного стану 
підприємств ознакам, що 
відповідають кожній із стадій 
життєвого циклу підприємства 

Анкетування

Для кожного респондента розраховано питому вагу питань з 
позитивно відповіддю в загальній кількості питань кожного 
блоку (wi), що відповідає стадіям життєвого циклу 
підприємства  (становлення, ріст, зрілість, занепад). 
Розраховано суму питомих ваг за всіма блоками ( wi) та 
питомої ваги кожного блоку в загальній сумі (wI /  wi) 

Визначення стадії життєвого циклу підприємств 

Етап 2. Визначення інтервалів 
значень інтегрального показника 
ідентифікації стадій життєвого 
циклу підприємств 

Правило 
Фібоначчі 

Визначено діапазони значень інтегрального показника 
ідентифікації стадій життєвого циклу підприємств ( ILC)

Стадія життєвого циклу Діапазон значень показника ILC

Становлення 
Ріст

Зрілість
Занепад

[0; 0,155]
[0,345; 0,405]
[0,595; 0,655]

[0,845; 1]

Етап 3. Розрахунок інтегрального 
показника ідентифікації стадій 
життєвого циклу підприємств

Адитивна 
згортка, 
принципи 
методу 
нечітких 
множин

Запропоновано модель розрахунку інтегрального показника 
ідентифікації стадій життєвого циклу підприємств

де wf (wg, wm, wd) – частка питань з відповіддю «так» серед 
блоку, що відповідає стадії становлення (росту, зрілості, 
занепаду); λf, λg, λm, λd – коригуючі коефіцієнти, які 
відповідають середнім арифметичним з діапазону значень 
інтегрального показника в розрізі стадій життєвого циклу; λf 
= 0,078, λg = 0,375, λm = 0,625, λd = 0,923

 
Рис. 2. Методичний підхід до визначення інтервальних значень фаз життєвого 

циклу мережевих підприємств машинобудівної галузі Харківської області 
Джерело: побудовано автором.  

Визначення стадії  життєвого циклу підприємства здіи снено на основі анкету-
вання, в якому взяли участь 406 представників середньої  та вищої  ланки менеджменту 
досліджуваних підприємств (по 12-17 представників від кожного підприємства). У ході 
анкетування респондентам було запропоновано відповісти (з варіантами відповіді 
«так», «ні») на питання, що стосуються наявності на підприємстві, представником якого 
є респондент, ознак кожної  із стадіи  життєвого циклу підприємств.  

Оскільки між стадіями життєвого циклу не існує чітких меж, динаміка розвитку 
окремого учасника мережі може задовольняти критерії  віднесення до різних стадіи  

Становлення 
Ріст 

Зрілість Занепад 

Життєвии  
цикл 

організації  

▪ формується життєвий цикл продукції; 
▪ цілі є нечіткими; 
▪ творчий процес проходить вільно; 
▪ просування до наступного етапу вимагає 
стабільного забезпечення ресурсами та 
інше 

▪ розвиваються інноваційні процеси попереднього 
етапу; 
▪ формується місія організації; 
▪ комунікації і структура в рамках організації 
залишаються неформальними; 
▪ розробка і прийняття рішень стають ведучими 
компонентами організації та інше 

▪ структура організації стабілізується, вводяться 
правила, визначаються процедури; 
▪ увага зосереджена на ефективності інновацій; 
▪ зростає роль вищої керівної ланки організації, 
процес прийняття рішень стає більш зваженим; 
▪ організація збільшує випуск своїх продуктів і 
розширює ринок надання послуг та інше 

▪ зменшується попит на продукцію чи послуги 
підприємства; 
▪ механізм розробки і прийняття рішень 
централізований; 
▪ зростає потреба в працівниках, особливо тих, 
хто має найбільш цінні спеціальності; 
▪ керівники орієнтовані на пошук шляхів 
утримання ринків і використання нових 
можливостей та інше 
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життєвого циклу. У зв’язку з цим зумовлюється актуальність розрахунку інтегрального 
показника (ILC), на основі якого здіи снюється ідентифікація стадії  життєвого циклу 
підприємства відповідно до кількісно вираженого інтервалу кожної  фази. В основу 
розрахунку показника визначення стадії  життєвого циклу підприємства покладено 
принцип методу нечітких множин [9].  

Це зумовлено: по-перше, неможливістю використання методів адитивної та 
мультиплікативної згортки у зв’язку з характером даних; по-друге, відсутністю чітких 
меж дискримінації стадій життєвого циклу підприємств.  

На основі діапазонів значень інтегрального показника ідентифікації стадій 
життєвого циклу було визначено якісні рівні економічних характеристик діяльності 
підприємств мережевого типу, які відповідають кожній фазі життєвого циклу. Стадії 
становлення відповідають мережеві підприємства, для яких значення інтегрального 
показника ідентифікації стадії життєвого циклу варіює в діапазоні [0; 0,155]. Цьому 
рівню відповідають відсутність стійких взаємозв’язків між ланками управління на рівні 
підприємства, дефіцит виробничих, трудових та фінансових ресурсів. Із позитивних 
моментів відмічається поступове зростання обсягів виробництва та продажів, 
формування клієнтської бази, засад інноваційної діяльності.   

Практичне використання запропонованого методичного підходу до інтенсифіка-
ції фаз життєвого циклу учасників підприємницьких мереж дозволив дійти висновку, що 
жодне із досліджуваних мережевих підприємств машинобудівної галузі Харківського 
регіону не характеризується економічною діяльністю у фазі становлення. Це можна 
пояснити тим, що вибірку дослідження сформували провідні машинобудівні підпри-
ємства Харківської області, які здійснюють значний вклад у розвиток досліджуваної 
галузі. Підприємства, що знаходяться на етапі становлення, не здатні забезпечувати 
значну частку регіонального продукту в галузі. Окрім цього, такий підхід до формування 
вибірки підприємств для дослідження зумовлений тим, що в Україні в сучасних умовах 
розвитку квазіінтеграційних зв’язків не знайшла широкого розповсюдження практика 
створення підприємницьких мереж з участю новостворених організацій, які 
знаходяться на етапі становлення. Такі підприємства не мають стабільної клієнтської 
бази, достатнього обсягу джерел фінансування, розвиненого інтелектуального капіталу, 
тому їх участь є економічно невигідною для інших учасників підприємницької мережі за 
винятком випадків, коли підприємство створюється керівним органом об’єднання і 
орієнтоване на виконання конкретної мети підприємницької мережі.  

Стадія росту визначена на підприємствах, для яких інтегральний показник 
ідентифікації стадій життєвого циклу набуває значень [0,345; 0,405]. Характеристиками 
цієї стадії, відповідно до результатів анкетування, є налагодження комунікацій між 
ланками організаційної структури, розвиток організаційної культури підприємства, 
розширення ринків збуту, масштабів виробництва, спрямованих на задоволення попиту 
на продукцію мережевого підприємства, який має висхідну динаміку.  

Стадію зрілості в процесі свого розвитку проходять підприємства, які характе-
ризуються високими показниками обсягів продажів, низькою плинністю кадрів, розши-
ренням асортименту продукції та ростом інноваційної активності. Для цих показників 
значення інтегрального показника ідентифікації стадії життєвого циклу варіює в 
діапазоні [0,595; 0,655]. 

Типовими характеристиками стадії занепаду, відповідно до результатів анкету-
вання, є збитковість діяльності протягом тривалого періоду, що призвело до від’ємної 
величини власного капіталу в балансі підприємства. Іншими характеристиками цієї 
стадії життєвого циклу підприємств є усвідомлення персоналом підприємств необхід-
ності оптимізації внутрішніх бізнес-процесів, оновлення асортименту, внесення змін до 
стратегічних та тактичних планів щодо розвитку підприємства. Значення інтегрального 
показника ідентифікації стадій життєвого циклу підприємств становить [0,845; 1]. 
Результати використання тесту Чоу підтвердили гіпотезу відносно того, що залежно від 
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стадії життєвого циклу мережевого підприємства диференціюються характер і сила 
впливу рівня розвитку факторів-компонент синергетичного ефекту на ефективність 
функціонування підприємств в складі підприємницьких мереж. 

Для визначення впливу факторів-компонент синергетичного ефекту на ефектив-
ність функціонування мережевих підприємств машинобудівної  галузі Харківської  
області побудовані лініи ні регресіи ні моделі. 

Можливість використання лініи них регресіи них моделеи  зумовлена: 
нормальним законом розподілу змінних;  
відсутністю гетероскедастичності (Heteroskedasticity Test Prob > 0.05);  
відсутністю мультиколінеарності в моделі (значення парних коефіцієнтів 

кореляції  між незалежними змінними в моделі не перевищують |0,35|, що, відповідно до 
шкали Чеддока [10], трактується як помірнии  зв'язок);  

правильністю вибору виду регресіи них моделеи  (Ramsey Test Prob > 0.05).  
Про адекватність побудованих регресіи них моделеи  свідчать показники:  
F-статистики. Емпіричні значення цього критерію за економетричними  

моделями склали 15,22-24,17, при критичних 2,81-2,96;  
t-статистики (емпіричні значення статистики для незалежних змінних, 

включених в модель, склали |3,15|-|4,62| при табличних 2,01-2,05);  
нормальнии  розподіл залишків моделеи  (Normality Test Prob > 0.05). 
Візуалізація моделеи  впливу рівня розвитку компонент синергетичного ефекту 

мережевої  взаємодії  на ефективність мережевих підприємств залежно від стадії  
життєвого циклу представлена на рис. 3.  

За результатами побудови моделеи  установлено, що на етапі росту наи більш 
істотнии  вплив на ефективність функціонування підприємств у складі мережевих 
об’єднань відіграє синергія стратегічного управління мережевою взаємодією, а саме: 

укріплення взаємозв'язків, які дозволяють учасникам підприємницьких мереж 
формувати більш потужнии  виробничо-ринковии  потенціал порівняно з тими 
організаціями, які працюють поодинці в галузі чи на ринку; 

підвищення ефективності кооперації  і співробітництва, як факторів  
стимуляторів пошуку нових, креативних  підприємницьких ідеи  і бізнес рішень; 

орієнтація на потреби ринку, яка має лягти в основу визначення стратегії  
розвитку мережевого підприємства; 

забезпечення відповідності стратегії  розвитку мережевого підприємства 
загальніи  стратегії  розвитку підприємницької  мережі та інше. 

Збільшення значення показника синергії  стратегічного управління на 1% 
призводить до зростання показника синергетичного ефекту економічної  діяльності 
мережевого підприємства на 0,37%. 

Наступним за істотністю впливу на ефективність функціонування підприємств є 
показник інформаціи но-комунікаціи ної  синергії  (значення показника еластичності 
0,35%). Така значущість даної  компоненти на етапі росту мережевого підприємства 
зумовлюється тим, що дании  етап розвитку характеризується децентралізацією влади: 
перехід до професіи ного управління, що потребує визначенням чіткого фокусу 
економічної  діяльності підприємства. Наи більш гострою проблемою стає народження 
внутрішніх конфліктів на підприємстві, які (при відсутності ї х вирішення) можуть 
привести до передчасного старіння бізнесу або до втрати авторитету керівництва. До 
того ж  саме на фазі росту підприємство форматує цілі бізнесу та змінює пріоритети 
економічної  діяльності із зростання продажів на зростання прибутку, що потребує 
зростання рентабельності діяльності. Таке переключення цілеи  можливо лише при 
перегляді принципів і пріоритетів роботи кожного підрозділу підприємства, що не 
можливо досягти без ефективних комунікаціи них та інформаціи них каналів як в межах 
мережевого підприємства так і в межах підприємницької  мережі. 
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Фаза росту Фаза зрілості Фаза занепаду 

 
   

   

 

Змінна b t 
p- 

value 
Е, % 

а0 -0,002 -0,031 0,976 - 
Ef.S.1 0,218 2,507 0,018 0,37 
Ef.S.2 0,225 2,055 0,048 0,29 
Ef.S.4 0,231 2,426 0,022 0,35 

 

Змінна b t 
p-

value 
Е, % 

а0 0,121 2,680 0,010 - 
Ef.S.1 0,318 2,568 0,014 0,26 
Ef.S.3 0,359 2,456 0,018 0,33 
Ef.S.4 0,199 2,312 0,019 0,18 

 

Змінна b t 
p-

value 
Е, % 

а0 0,105 1,779 0,082 - 
Ef.S.1 0,208 2,241 0,030 0,22 
Ef.S.2 0,246 3,044 0,004 0,25 
Ef.S.3 0,374 3,267 0,002 0,34 

 

   
   

У - інтегральнии  показник ефективності діяльності підприємства в умовах мережевої  взаємодії ; 
Ef.S.1 – показник синергії  стратегічного управління мережевою взаємодією; 
Ef.S.2 – показник синергії  управління трудовим потенціалом; 
Ef.S.3 – показник інноваціи но-технологічної  синергії ; 
Ef.S.4 – показник інформаціи но-комунікаціи ної  синергії ; 
а0 – вільнии  член моделі; 
b – коефіцієнти регресії  при незалежних змінних; 
t – емпіричне значення t-критерію Стьюдента для незалежних змінних; 
p-value – р-рівень, якии  характеризує допустимии  рівень помилки; 
Е – коефіцієнти еластичності, які характеризують відсоткову зміну залежної  змінної  при рості 

незалежної  на 1% 
Рис. 3. Економетричні моделі оцінки впливу компонент синергетичного ефекту на 

ефективність функціонування мережевих підприємств машинобудівної галузі 
Харківської області 

Джерело: побудовано автором  

Синергія управління трудовим потенціалом характеризує ефективність викорис-
тання переваг мережевих об’єднань з позиції  оптимізації  використання трудових ресур-
сів за рахунок уникнення дублювання функціи  працівників, обміну досвідом, організації  
ефективної  системи мотивації  та стимулювання та ін. Зростання показника синергії  
управління трудовим потенціалом сприяє росту показника синергетичного ефекту 
економічної  діяльності на 0,29%. Значення синергії  управління трудовим потенціалом 
можна аргументувати тим, що під час децентралізації  влади змінюється стиль та модель 
управління підприємством, прии няття управлінських рішень. Це в свою чергу 
супроводжується за часту низьким рівнем корпоративного духу та моральним настроєм 
співробітників, ворожнечею між старими та новими співробітниками та інше. До того ж 
створення нової  інфраструктури всередині підприємства вимагає часу і може викликати 
коливання в обсягах продажів та прибутку, уповільнення роботи компанії  в результаті 
зміни цілеи . Тому саме забезпечення підприємства високопрофесіи ним персоналом 
сприятиме реалізації  и ого стратегічних цілеи  як учасника мережевої  взаємодії . Отже, на 
етапі росту для мережевих підприємств основні перспективи підвищення ефективності 
діяльності створюються за рахунок ефективного управління стратегічними аспектами 
мережевої  взаємодії , трудовим потенціалом та ефективної  організації  інформаціи но-
комунікаціи них каналів забезпечення мережевої  взаємодії .  

У 

Ef.S.3 Ef.S.2 

У 

Ef.S.1 Ef.S.4 

У 

Ef.S.3 Ef.S.1 
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Утримання конкурентних позиціи  підприємства на етапі зрілості вимагає покра-
щення якості продукції , пошук нових напрямків ї ї  використання. Реалізація цих цілеи  
неможлива без впровадження інноваціи . Наи більш значимим фактором забезпечення 
ефективності мережевих підприємств є забезпечення інноваціи но-технологічної  синер-
гії . Зростання інноваціи ної  компоненти синергетичного ефекту на 1% призводить до 
росту показника синергетичного ефекту економічної  діяльності мережевого підпри-
ємства на 0,33%. На ряду із зростанням важливості інноваціи но-технологічної  синергії , 
важливе значення, як і для мережевих підприємств на етапі росту, відіграє синергія 
стратегічного управління. Пояснюється це тим, що синергія стратегічного управління є 
базою ефективної  мережевої  взаємодії , завдяки якіи  забезпечується взаємна 
ефективність для всіх учасників квазіінтеграціи них зв’язків. Зростання показника 
синергії  стратегічного управління мережевою взаємодією для підприємств, які 
знаходяться на стадії  зрілості, на 1% сприяє росту показника синергетичного ефекту 
економічної  діяльності на 0,26%. 

Ще одним джерелом зростання ефективності мережевої  взаємодії  підприємств на 
етапі зрілості є досягнення позитивної  інформаціи но-комунікаціи ної  синергії , яка доз-
воляє забезпечити оперативну та достовірну передачу даних між учасниками мережі, 
оперативно реагувати на зміни, що відбуваються в структурі управління мережі та зов-
нішньому середовищі. Це зумовлюється тим, що на стадії  зрілості підприємства почи-
нають впроваджувати нові підрозділи і окремі бізнес-одиниці, освоювати нові галузі, які 
також поступово проходять через стадії  дитинства, високу активність, юності і результа-
тивність яких можлива лише за умови ефективного інформаціи но-комунікативного поля. 
Виявлено, що при збільшенні значення показника інформаціи но-комунікаціи ної  синергії  
на 1% показник синергетичного ефекту економічної  діяльності зростає на 0,18%. 

На фазі занепаду мережевого підприємства пріоритетні позиції  заи має 
інноваціи но-технологічна синергія (значення показника еластичності 0,34%), синергія 
управління трудовим потенціалом (значення показника еластичності 0,25%), синергія 
стратегічного управління мережевою взаємодією (значення показника еластичності 
0,22%). На фазі занепаду підприємство перестає інвестувати в нові джерела зростання і 
перестає реагувати на ринкові зміни. У зв’язку з цим, витрати підприємства на 
фінансування контролюючих функціи  постіи но зростають, а мобільність і здатність 
реагувати на зміни ринку значимо знижуються. Економічна діяльність підприємства 
набуває певну інерцію, яку неможливо подолати або змінити без креативних ідеи , 
впровадження інноваціи  як в виробничу сферу, так і в систему управління. З метою 
запобігання банкрутства та ліквідації  підприємств, високии  ризик яких існує на цьому 
етапі розвитку, підприємствам необхідно вжити антикризових заходів щодо оптимізації  
використання трудових і виробничих ресурсів, росту інноваціи ної  продукції , 
використання конкурентних позиціи  мережі при пошуку нових ринків збуту. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

За результатами проведеного дослідження удосконалено методичнии  
інструментаріи  оцінювання ефективності функціонування мережевих підприємств, 
якии  передбачає визначення пріоритетних напрямків управління розвитком мережевих 
підприємств залежно від ї х стадії  життєвого циклу. Запропоновано економетричнии  
підхід до визначення кількісних критерії в ідентифікації  кожної  фази життєвого циклу 
підприємств мережевого типу. Встановлено, що на етапі росту передумовою 
забезпечення ефективності діяльності мережевих підприємств є досягнення синергії  
стратегічного управління, синергії  управління трудовим потенціалом, інформаціи но-
комунікаціи ної  синергії ; на етапі зрілості - забезпечення синергії  стратегічного 
управління, інноваціи но-технологічної  та інформаціи но-комунікаціи ної  синергії ; на 
етапі занепаду - синергія стратегічного управління, управління трудовим потенціалом, 
інноваціи но-технологічна синергія. Визначені компоненти синергетичного ефекту 
економічної  діяльності представляють пріоритетні напрямки управління мережевою 
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взаємодією, за рахунок яких можливе забезпечення конкурентоспроможності та 
ефективності діяльності підприємств-учасників підприємницьких мереж, відновлення 
платоспроможності для підприємств, що знаходяться на етапі занепаду. Отримані 
результати будуть враховані в подальших дослідженнях при формуванні стратегіи  
розвитку мережевих підприємств. 
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Анотація 
В статті розроблено та представлено методичний підхід до забезпечення корпоративної безпеки 
організаційного розвитку підприємства. За результатами аналізу концептуального базису організаційного 
розвитку визначено, що процеси організаційного розвитку підприємства представляють радикальні зміни, 
що забезпечують досить суттєві або принципові перетворення в стратегії підприємства, його виробничій, 
організаційній структурі, в багатьох аспектах діяльності. Всі радикальні організаційні зміни з позицій 
економічної раціональності поведінки суб’єктів господарювання за ознакою характеру їх впливу на 
підприємство можна поділити на дві групи: реактивні, що мають на меті часткові (локальні) 
перетворення, являють собою фрагментарні заходи і направлені на відновлення попереднього стану; 
проактивні зміни , що дозволяють уникнути погіршення становища, сприяють підвищенню й збереженню 
темпів зростання. Традиційно, стратегічні рішення, що пов’язані з організаційним розвитком вважаються 
найбільш складними, що мають високий рівень ризику, конфлікту інтересів груп-учасників корпоративних 
відносин. В статті представлено, що корпоративна безпека повинна охоплювати всі сфери виробничо-
господарської, фінансової та комерційної діяльності підприємства й вирішувати завдання щодо 
забезпечення: відповідності цілей та пріоритетних інтересів підприємства, створення умов для їх 
реалізації, зниження ризику виникнення конфлікту інтересів зацікавлених сторін у прийнятті 
стратегічних рішень; внутрішньої збалансованості бізнес-процесів підприємства; зацікавленості 
персоналу в реалізації організаційних змін; діяльності.  
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Abstract 
The article develops and presents a methodical approach to ensuring corporate security of organizational 
development of the enterprise. According to the results of the analysis of the conceptual basis of organizational 
development it is determined that the processes of organizational development of the enterprise represent radical 
changes that provide significant or fundamental changes in the strategy of the enterprise, its production, 
organizational structure, in many aspects. All radical organizational changes from the standpoint of economic 
rationality of behavior of economic entities on the basis of the nature of their impact on the enterprise can be divided 
into two groups: reactive, aimed at partial (local) transformations, are fragmentary measures and aimed at restoring 
the previous state; proactive changes to avoid deterioration help to increase and maintain growth rates. 
Traditionally, strategic decisions related to organizational development are considered the most complex, with a high 
level of risk, conflict of interest of groups involved in corporate relations. The article presents that corporate security 
should cover all areas of production, economic, financial and commercial activities of the enterprise and solve 

problems to ensure: compliance with the goals and priority interests of 
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the enterprise, creating conditions for their implementation, reducing the risk of conflict of interest in strategic 
decisions; internal balance of business processes of the enterprise; staff interest in the implementation of 
organizational changes. 

Keywords: corporate security, organizational development, methodical approach, participants of corporate 
relations, harmonization of interests, strategic tools. 
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Вступ 

Об'єктивна необхідність формування корпоративної  безпеки украї нських 
промислових підприємств викликана рядом проблем, що безпосередньо пов'язані із 
зростанням ризикованих ситуаціи  у процесах ї х організаціи ного розвитку та змін у 
зовнішньому середовищі – зростанням динамічності конкурентного середовища, 
нестабільністю фінансової  системи, ресурсних та споживчих ринків, мінливістю 
суспільних та політичних орієнтирів розвитку. Рішення цих проблем полягає, 
насамперед, у формуванні та використанні ефективних механізмів і методів, які 
відповідали б вимогам захищеності підприємств від зовнішніх та внутрішніх загроз. Ці 
причини зумовлюють необхідність вирішення сукупності завдань щодо оцінювання 
ризикових ситуаціи , раціонального вибору та реалізації  технологіи  забезпечення 
корпоративної  безпеки розвитку.  

Питання організаціи ного розвитку підприємств, які останнім часом набули 
особливої  значущості, представлені в світовіи  науковіи  літературі з позиціи  захисту від 
загроз та оцінки ї х наслідків[1-4]. У світовіи  практиці існують способи формування 
корпоративної  безпеки, и  здебільшого вони мають нормативно-правову та економічну 
спрямованість, що забезпечують процеси якісних змін організаціи ного та інноваціи но-
інвестиціи ного характеру, створюють умови  для стіи кої  та ефективної  діяльності 
підприємств.  

Широкому спектру проблем економічної  безпеки підприємств та ї х вирішенню 
присвячено наукові праці таких вітчизняних вчених-економістів, як: В. Геєць, Я. Жаліло, 
В. Забродськии , Т. Клебанова, М. Кизим, Г.  Козаченко, І. Мігус, В. Крутов, М. Куркін, 
О. Ляшенко, В. Лук'янова, І.  Отенко, Л. Шемаєва. Результати цих досліджень створюють 
певнии  методологічнии  базис управління економічною безпекою вітчизняних 
підприємств. Разом із тим, ще залишаються не повністю розкритими питання щодо 
корпоративної  безпеки процесів організаціи ного розвитку підприємств, моніторингу та 
діагностики цих процесів, формування ефективного інструментарію управління ними. 
Неузгодженість підходів, методів корпоративної  безпеки підприємства та стратегічного 
управління и ого діяльністю обумовлюють необхідність проведення подальших 
комплексних досліджень чинників погроз та змін, ї х впливу на процеси організаціи них 
змін на підприємствах, розробки комплексного забезпечення для ї х успішної  реалізації .  

Формулювання цілей статті 

Метою даного дослідження є формування методичного підходу до забезпечення 
корпоративної  безпеки організаціи ного розвитку підприємства, що базується на 
визначенні завдань та заходів корпоративної  безпеки в системі стратегічного 
управління розвитком підприємства. 

Виклад основного матеріалу 

Методичнии  підхід забезпечення корпоративної  безпеки організаціи ного 
розвитку повинен створювати певну інформаціи ну базу для прии няття стратегічних 
управлінських рішень щодо стратегічних організаціи них перетворень на підприємстві. 
При цьому необхідно враховувати причинно-наслідкові зв’язки між цілями, 
економічними інтересами підприємства та інтересами груп-учасників корпоративних 
відносин, з метою максимального врахування усіх факторів, що негативно впливають на 
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прии няття та реалізацію стратегічних рішень щодо розвитку підприємства. Тому 
забезпечення корпоративної  безпеки розвитку підприємства створюється за рахунок 
інтеграції  специфічних функціи  управління корпоративною безпекою в систему 
стратегічного управління розвитком підприємства[2, 3, 5, 6]. 

Пріоритет стратегічних цілеи  підприємства визначають економічні цілі та 
інтереси підприємства. Тому економічна безпека представляє основу для створення 
сприятливих умов - одержання прибутку в короткостроковому періоді и  и ого 
збереження за рахунок ефективного використання наявних виробничих можливостеи . 
Управління даними процесами носить поточнии  характер. Відповідно до цілеи  
формуються специфічні функції  забезпечення безперервності, стіи кості, надіи ності та 
гармоніи ності процесів організаціи ного розвитку підприємства [7]. 

Функція координації  узгоджує цілі та завдання корпоративної  безпеки з 
стратегічними цілями розвитку та реалізується в циклі управління на основі 
оцінювання та аналізу потенціи них та реальних загроз внутрішнього и  зовнішнього 
середовища підприємства.  

Координування забезпечує узгодження и  ув'язування цілеи  и  завдань поточного 
або стратегічного управління з цілями корпоративної  безпеки на кожному 
функціональному рівні ієрархії  організації . Для реалізації  функції  координації  
необхідною є активна взаємодія між структурними підрозділами підприємства, 
залучення для вирішення завдань забезпечення безпеки провідних спеціалістів різних 
областеи , що є професіоналами з економіки, зокрема фінансистів, менеджерів, 
технологів, маркетологів, програмістів, юристів і т.д. 

Функції планування в системі управління організаційним розвитком належить 
вирішальне значення, тому що розробка плану припускає вибір напрямку розвитку 
підприємства, визначення складу й послідовності робіт, обґрунтований відбір коштів 
для формування потенціалу й реалізації шляхів його розвитку. В цій функції специфічна 
функція корпоративної безпеки реалізується через відповідність та узгодження 
оперативних, тактичних і ситуативних оперативних планів по протидії небезпекам і 
погрозам, а також створення необхідних умов для стійкої конкурентної позиції 
підприємства на ринку. 

Традиційно організаційна функція відповідає за: чітку підготовку й організацію 
робіт щодо поділу праці за функціональними підсистемами, підрозділами, виконавцями 
і рівнями управління; створення умов для ефективного виконання робіт з обліком 
відповідного інформаційного, методичного, технічного й кадрового забезпечення.  

У результаті аналізу стану економічної безпеки й узгодження цілей 
організаційного розвитку та інтересами підприємства здійснюється вибір заходів, 
з'являється певний варіант організації системи корпоративної безпеки підприємства. 
Функція прогнозування визначає управління в майбутньому, коли використовується 
інформація, представлена на підставі даних прогнозних оцінок, кількісних і якісних 
характеристик бажаного стану безпеки діяльності підприємства. Такого типу питання 
постають перед підприємством постійно в процесі поточного управління 
організаційним розвитком. Цілком закономірно, що при існуючих змінах у 
інституціональному, конкурентному середовищі підприємства ті або інші стратегічні 
плани можуть піддатися перегляду або коректуванню, у тому числі й проекти 
корпоративної безпеки підприємства. 

В системі управління діяльністю підприємства особливу роль виконує 
моніторинг, де інформація піддається оцінці на актуальність, вірогідність і цінність[8]. 
Одержувати інформацію про зміни, виявляти й оцінювати фактори внутрішнього й 
зовнішнього впливу можливо тільки в системі стратегічного моніторингу. Система 
стратегічного моніторингу підприємства дозволяє:  
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аналізувати ті події (по мірі їхнього надходження або ознаки), які можуть 
особливим чином вплинути на ймовірність і характер майбутніх результатів процесів 
організаційного розвитку підприємства;  

відслідковувати позитивні або негативні тенденції змін у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі, що намічаються, й вносити своєчасні корективи в напрямки 
інноваційного розвитку підприємства;  

визначати своєчасну значимість і стратегічну актуальність реалізованих якісних 
змін  у економічному стану підприємства.  

Методи моніторингу дозволяють визначати загрози у змінах зовнішнього середо-
вища, а також прогнозувати ті майбутні тенденції, які варто розглядати як життєво 
важливі напрямки для функціонування й розвитку підприємства. Якщо методи моніто-
рингу з економічної безпеки (своєчасне виявлення реальних та потенційних погроз 
фінансової стабільності; здійснення оцінки рівня можливого негативного впливу на 
стан корпоративної безпеки; проведення контролю за критичними ситуаціями, які ви-
никають на підприємстві й довкола нього; здійснення обліку всіх факторів погроз; 
діагностика критичного стану підприємства) інтегрувати в процеси функціонування й 
розвитку, то вони зможуть забезпечити ефективність, стабільність та стійкість реалі-
зації стратегії організаційного розвитку, конкурентної позиції підприємства на ринку. 

Мотиваціи на функція корпоративної  безпеки реалізується при розміщенні 
кадрів, виявленні негативних тенденціи , можливих причин і умов соціальної  
напруженості, у попередженні и  локалізації  конфліктів, створенні нормальної  
обстановки, інструктажі персоналу з питань компетенції , формуванні почуття 
відповідальності за дотримання встановлених режимів безпеки. Мотиваціи на 
активність спрямована на організацію системи диференціи ованого навчання, 
підвищення кваліфікації  и  інструктажів співробітників штатного підрозділу безпеки, а 
також керівників підприємства, и ого структурних підрозділів і всього персоналу в 
області безпеки. Ціль навчання – оперативно доводити до персоналу підприємства та 
и ого штатного структурного підрозділу безпеки інформацію щодо діяльності про всі 
фактори небезпек і погроз, а також знаи омити з інноваціи ними технологіями, формами 
и  методами використовуваними в сфері забезпечення економічної  безпеки. 

Функції обліку й контролю на підставі зіставлення планових і фактичних 
параметрів станів системи дозволяють проаналізувати й оцінити стан економічної 
безпеки підприємства. Основними видами контролю є: попередній, спрямовуючий і 
підсумковий. Методи попереднього контролю використовуються до початку реалізації 
заходів щодо забезпечення безпеки підприємства й визначають кількісні й структурні 
характеристики оптимального варіанту їхньої реалізації. Спрямовуючий контроль 
застосовується увесь час від початку практичного здійснення рішення щодо 
забезпечення безпеки до його завершального етапу. Він включає вимір, оцінку, 
порівняння, розробку, а також виконання коригувальних дій, спрямованих на 
досягнення кінцевих результатів по досліджуваному об'єкту. Метод контролю за 
підсумковими отриманими результатами, або наступний контроль, застосовується, 
коли рішення вважається виконаним. Цей вид контролю при аналізі ефективності 
управління спрямований на оцінку результативності виконання поставлених цілей з 
обраної стратегії безпеки.  

Регулювання припускає уточнення планів і заходів щодо досягнення цілей; 
коректування процесів безпеки відповідно змінам у цілях функціонування та розвитку 
підприємства. Дана функція на основі оцінки й аналізу впливів факторів загроз 
зовнішнього середовища дозволяє досягати запланованого стану корпоративної 
безпеки підприємства.  

Аналіз та оцінювання рівня корпоративної  безпеки підприємства, тенденціи  змін 
та загроз направлені на організацію и  проведення активної  и  цілеспрямованої  роботи зі 
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збору, нагромадженню, обробці и  інтерпретації  результатів з аналізу інформації  про 
процеси, що проходять у зовнішнім і внутрішнім середовищі підприємства, які необхідні 
для здіи снення ефективного управління підприємством і забезпечення інформаціи ної  
безпеки. 

Успішна реалізація зазначених функціи  системи корпоративної  безпеки 
підприємства, залежить від ефективної  роботи штатного підрозділу безпеки. Підрозділ 
безпеки підприємства представляється як структурнии  підрозділ, що підкоряється 
безпосередньо першому керівникові (власникові) і організовує у взаємодії  з іншими 
структурними підрозділами, а також зовнішніми суб'єктами державної  и  недержавної  
системи безпеки та вирішує завдання з попередження, зниження рівня и  протидії  
небезпекам, погрозам і ризикам, створюючи умови для стіи кого функціонування и  
розвитку підприємства. 

Основними сферами діяльності підрозділу безпеки підприємства є внутрішнє и  
зовнішнє середовище, де формуються основні небезпеки и  погрози для и ого діяльності 
і стану економічної , кадрової , інформаціи ної  та корпоративної  безпеки [1, 2]. У 
внутрішнім середовищі головну увагу підрозділ безпеки приділяє збереженню стану 
економічної  безпеки підприємства, а в зовнішнім - всім потенціи ним та реальним 
факторам погроз. Компетенціями корпоративної  безпеки підприємства виступають: 

1. Інформаціи но-аналітичне забезпечення системи корпоративної  безпеки 
підприємства складають: 

збір, обробка, систематизація и  аналіз інформації  про конкурентне середовище 
підприємства та зміни, що відбуваються на ринку, де працює підприємство; 

підготовка аналітичних записок, довідок і рекомендаціи  керівництву (власникам) 
підприємства для прии няття рішень щодо розвитку підприємства; 

визначення ступеня вірогідності інформації  про позитивні и  негативні фактори 
зовнішнього и  внутрішнього середовища, що використовується и ого керівництвом для 
визначення політики, розробки стратегії  и  здіи снення стратегічного управління; 

цілеспрямовании  пошук і одержання інформації  необхідної  для прии няття 
рішень у процесах діяльності підприємства. 

2. Планування діяльності по забезпеченню корпоративної   безпеки підприємства.  
3. Узгодження завдань фінансово-економічної , кадрової  та інформаціи ної  безпеки 

підприємства.  
4. Взаємодія підрозділу безпеки з органами державної  влади и  управління, а 

також силовими структурами для протидії  реальним і потенціи ним небезпекам і 
погрозам економічної  безпеки. 

5. Протидія конкурентніи  розвідці, захист комерціи ної  таємниці и  
інтелектуальної  власності підприємства. Захист електронних носії в інформації  від 
несанкціонованого доступу. 

6. Забезпечення безпеки персоналу підприємства. Забезпечення особистої  
безпеки власників (перших керівників підприємства) і членів ї хніх родин. 

7. Попередження протиправних діи  з боку персоналу підприємства, які можуть 
завдати шкоди корпоративніи  безпеки. 

8. Організація навчання персоналу підприємства сучасним методам протидії  
небезпекам і погрозам у внутрішнім і зовнішнім середовищі. 

9. Проведення службових розслідувань подіи , які відбулися на підприємстві и  
завдали шкоди и ого економічніи  безпеки. 

10. Організація системи охорони и  захисту території , будинків і споруджень, 
фінансових ресурсів, засобів виробництва, готової  продукції , сировини, транспортних 
засобів і інших матеріальних цінностеи  підприємства. 

Крім зазначеного поточного інструментарію, стратегічнии  інструментаріи  
корпоративної  безпеки організаціи ного розвитку повинен включати комплекс заходів 
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та методів, що забезпечать підприємству стан захищеності для досягнення и ого 
стратегічних цілеи : гармонізацію інтересів та ї х узгодження з цілями підприємства; 
діагностику фінансово-економічної  стіи кості підприємства; розробку профілю захисту 
стратегічних планів розвитку; процедури технологічного контролю та моніторингу; 
формування інформаціи ної  політики та кадрової  безпеки підприємства [4, 6, 9]. 

З метою прискорення власного зростання, досягнення стратегічної  стіи кості, 
нарощування інноваціи ного потенціалу та підвищення ефективності використання 
ресурсів, зниження фінансовии  та інших бізнес-ризиків, система управління сучасним 
підприємством знаходиться у постіи ному пошуку нових, стратегічно важливих 
напрямків діяльності. В межах теорії  стратегічного управління наи більш популярними 
напрямками стратегічного зростання є різноманітні форми спеціалізації  та 
диверсифікації . Важливо відмітити тои  факт, що організаціи нии  розвиток може 
відбуватися як шляхом внутрішнього, так і шляхом зовнішнього зростання.  

Політика інформаціи ної  та кадрової  безпеки  підприємства, перш за все перед-
бачає створення системи захисту інтелектуальної  власності, а також системи розвитку 
висококваліфікованих співробітників що забезпечують інноваціи нии  розвиток 
підприємства. Тут, чи не наи більше значення мають потужні мотиваціи ні програми, 
метою яких є збереження цінних кадрів, підвищення зацікавленості управлінського 
персоналу, зменшення плинності кадрів, створення міцної  корпоративної   культури 
тощо. Також, важливим заходом є створення системи навчання персоналу (управлінців, 
спеціалістів, робітників), яка має бути комплексною та включати різноманітні методи 
навчання (лекції , семінари, рольові ігри, наставництво тощо).  

Тому в якості основних принципів методичного підходу до формування 
корпоративної  безпеки організаціи ного розвитку підприємства (стратегічнии  аспект) 
обрано: гармоніи ність, узгодженість, відповідність, адаптивність, надіи ність, 
екологічність та соціальна відповідальність. Платформу стратегічних діи  за напрямками 
безпеко-орієнтованого розвитку підприємства представляє комплекс заходів, 
групування яких відповідно виділеним складовим забезпечення корпоративної  безпеки 
організаціи ного розвитку: гармоніи ності цілеи  та інтересів підприємства; узгодженості 
між цілями та завданнями реалізації  бізнес-процесів; підтримки інноваціи ної  активності 
та стіи кості конкурентної  позиції ; забезпечення організаціи ної  адаптивності, 
екологічності та соціальної  відповідальності.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Цілі корпоративної  безпеки організаціи ного розвитку підприємства повинні 
відповідати вимогам своєчасності, узгодженості, комплексності, обґрунтованості, 
прозорості. Економічні цілі та інтереси підприємства спрямовані на оптимізацію та 
ефективність процесів використання ресурсів и  забезпечення достатнього рівня 
повернення інвестиціи  у довгостроковому періоді. Соціальні, або позаекономічні цілі, що 
відповідають потребам і особистим прагненням працівників підприємства, суспільства, 
очікуванням впливових зовнішніх представників (зовнішніх акціонерів, кредиторів, 
регіональної  влади, уряду), впливають на поведінку системи управління. Тому 
пріоритетним завданням корпоративної  безпеки організаціи ного розвитку є 
досягнення балансу суспільних, групових і приватних інтересів працівників, персоналу 
управління и  керівної  ланки підприємства. Стратегічнии  інструментаріи  корпоративної  
безпеки організаціи ного розвитку повинен включати комплекс заходів, реалізація яких 
дозволить досягати та втримувати стан захищеності, своєчасно виявляти проблемні 
місця з метою зниження або ліквідування ї х негативних наслідків. 
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Анотація 
Стаття присвячена питанням ефективності фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. З’ясовано,  
що під ефективністю фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я слід розуміти 
співвідношення інтегрованого показника здоров’я до інтегрованого показника витрат на охорону здоров’я, 
що обумовлено багатоканальністю джерел фінансування та складністю структури сфери охорони 
здоров’я. Розглянуто наукові підходи до оцінки ефективності, сформовано власний науковий підхід до оцінки 
ефективності фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я. Систематизовано індикатори 
та показники ефективності фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я, що враховують та 
оцінюють соціальний, медичний та економічний ефект від витрат фінансових ресурсів на охорону здоров’я.  
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Abstract 
The full functioning of the health care sector is possible only with adequate financial support, which is based on the 
principles of efficiency and effectiveness. Performance appraisal is a necessary tool in managing the financial support 
of health care development and improving the efficiency and quality of use of funds. The economic efficiency of 
financial support for the development of health care is a complex characteristic of the potential or actual results of 
its operation. Under the medical and economic efficiency of the activity is a comprehensive description of the medical 
and social results of the system, correlated with the number of resources spent to achieve them. The evaluation of the 
effectiveness of financial support for the development of health care is carried out in favor of long-term development 
planning and management actions aimed at the quality and availability of health care through a more rational 
allocation of available resources. Evaluations of various aspects of effectiveness should be the basis for decisions 
implemented in determining strategies for the allocation of material and financial resources in the health care system.  
The article is devoted to the issues of efficiency of financial provision of the health care. It was found that the 
effectiveness of financial support for the development of health care should be understood primarily as the ratio of 
results obtained and socio-political goals achieved, the corresponding results and the state resources used. The well-
known form of efficiency assessment is considered. Criteria for the effectiveness of ensuring the development of health 
care (quality of health care, rational use of resources, availability of care) are defined. Management efficiency is 
influenced by productivity and quality. The indicators of efficiency of use of financial resources of health management 
bodies are analyzed. It is proposed to consider the main medical, social and resource-economic indicators and 
coefficients to assess the socio-economic efficiency of health care. 
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Вступ 

Повноцінне функціонування сфери охорони здоров’я можливе лише за наявності 
належного фінансового забезпечення, яке ґрунтується на принципах ефективності та 
результативності. Оцінка ефективності є необхідним інструментом при управлінні 
фінансовим забезпеченням розвитку сфери охорони здоров’я та оптимізації  розподілу і 
використання коштів.  

Окремі аспекти аналізу та оцінки ефективності функціонування сфери охорони 
здоров’я висвітлені у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема, К. Адамса, 
А. Васильєва, С. Глаз’єва, Я. Жаліло, Д. Карамишев, В. Крамаренка, А. Немченко, 
Л. Трушкина, В. Уи ба, Є. Черниш, М. Шутова, Н. Шамшурина та ін. У досліджених роботах 
домінує підхід до визначення ефективності як співвідношення результату з витратами. 

Важливість сфери хорони здоров’я, багатоканальність ї ї  фінансування, 
ієрархічність структури управління актуалізують завдання оцінки ефективності витрат, 
які здіи снюються на фінансування розвитку сфери охорони здоров’я.   

Формулювання цілей статті 

Метою дослідження є формування теоретико-методичного підходу до розуміння 
сутності «ефективності фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я» та 
систематизація інструментарію ї ї  оцінки. 

Виклад основного матеріалу 

Ефективність фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я має 
бути одним з пріоритетів державного управління не лише під час трансформації  у межах 
медичної  реформи, а постіи но з початку ї ї  існування. Фінансуванню медичної  сфери 
притаманнии  складнии  багатоканальнии  характер джерел ї ї  наповнення, включаючи 
державні, державно-приватні, приватні джерела. Проте, основним ї ї  джерелом 
залишаються кошти держави – кошти Державного бюджету, позабюджетних фондів та 
місцевих бюджетів. За таких умов дослідження ефективності фінансового забезпечення 
розвитку сфери охорони здоров’я потребує науково обґрунтованих підходів та 
удосконалення інструментарію, якии  би відповідав потребам сучасного етапу розвитку 
сфери охорони здоров’я.   

У «Концепції  розвитку системи фінансового забезпечення у сфері охорони здо-
ров’я» представлено структуру нової  національної  системи охорони здоров’я, яка перед-
бачає багатоканальність фінансування за такими принципами: «… 1) фінансовии  захист; 
2) універсальність покриття та справедливість доступу до медичної  допомоги; 
3) ефективність; 4) прозорість і підзвітність; 5) вільнии  вибір; 6) конкуренція постачаль-
ників; 7) передбачуваність обсягу коштів на медичні послуги у державному бюджеті; 8) 
субсидіарність…» [12], що враховує наи кращі міжнародні практики, обґрунтовані на 
реальних показниках фінансування сфери охорони здоров’я ВООЗ, Європеи ською 
комісією, Світовим банком та іншими міжнародними організаціями, діяльність яких 
позначається на ефективності функціонування сфери охорони здоров’я [12]. 

З-поміж восьми представлених принципів багатоканального фінансування нової  
системи охорони здоров’я одним з основних є принцип ефективності. Забезпечення 
даного принципу актуалізує необхідність детермінування самого поняття «ефектив-
ність фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я», систематизацію 
наукових підходів до сутності терміну «ефективність» та інструментарію ї ї  оцінки з 
метою імплементації  у сферу охорони здоров’я. Оцінка наукових та нормативно-право-
вих джерел [1-15] засвідчує багатоваріантність визначення терміну «ефективність», що 
покладено в основу методичного підходу до визначення поняття «ефективність 
фінансового забезпечення» сфери охорони здоров’я. Авторськии  підхід до формування 
розуміння поняття «ефективності фінансового забезпечення» сфери охорони здоров’я 
передбачає розуміння и ого як: 

- співвідношення корисного ефекту (результату) до витрат на и ого одержання [3]; 
- зіставлення результатів (зокрема побічних і непрямих) діяльності з 
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витраченими ресурсами: трудовими, матеріальними, природними, фінансовими, 
основним капіталом [3]; 

- відповідність результатів поставленим цілям;  комплексна характеристика 
потенціи них і реальних результатів функціонування системи, та ї х відповідність  цілям 
системи [14]. 

Прии маючи ці вихідні положення дослідження «ефективності» за аксіому 
сформуємо науково-теоретичне бачення сутності «ефективності фінансового 
забезпечення» сфери охорони здоров’я. Розглядатимемо ефективність фінансового 
забезпечення сфери охорони здоров’я через призму наступних положень. 

1) Ефективність фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я – це 
співвідношення ефекту, отриманого за рахунок певного обсягу фінансування, до обсягів 
фінансування цього ефекту. Ефект фінансового забезпечення розвитку сфери охорони 
здоров’я включає соціальну, економічну та медичну складову.  

Ефзсоз=Е (с+е+м)/ОФ,     (1) 
де Ефзсоз  – ефективність фінансового забезпечення розвитку сфери охорони 

здоров’я;  
Е – ефект, досягнутии  за рахунок певного обсягу фінансового забезпечення сфери 

охорони здоров’я, що включає: с – соціальнии  ефект; е – економічнии  ефект; м – 
медичнии  ефект 

ОФ – обсяги фінансування певного ефекту у сфері охорони здоров’я.  
2) Відповідно актуалізується питання систематизації  показників, які 

характеризують соціальнии , економічнии  та медичнии  ефекти у сфері охорони здоров’я. 
Медичнии  ефект можна оцінити за допомогою показників захворюваності, летальності, 
якості медичних послуг, «індексів здоров’я» [1]. Щодо кожного окремого пацієнта 
медичним ефектом може бути одужання, відновлення втрачених функціи .  Для надавача 
медичних послуг медичним ефектом є скорочення показників первинної  
захворюваності, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності тощо. 
Соціальнии  ефект оцінюється на основі показників якості та тривалості життя. 
Економічнии  ефект проявляється через можливість приросту ВВП за рахунок праці 
здорового працівника, що генерує нову (додану) вартість; підвищення рівня здоров’я 
населення скорочує витрати на допомогу через тимчасову втрату працездатності та 
пенсіи  по інвалідності тощо. Таким чином, у сфері охорони здоров’я ефективність 
фінансування можна розглядати у двох напрямах: першии  – це ефективність 
використання фінансових ресурсів для забезпечення охорони здоров’я; другии  – це 
вплив охорони здоров’я на розвиток суспільного виробництва в цілому (рис. 1) [10]. 

 
 
 

 

Рис. 1. Вектори впливу ефективності фінансування сфери охорони здоров’я 
*Джерело: побудовано автором 
Такии  підхід передбачає визначення ефективності фінансового забезпечення 

розвитку сфери охорони здоров’я як співвідношення отриманого результату та 
затраченого ресурсу (формула 2 ) з урахуванням соціального ефекту (формула 3) або/та 
економічного ефекту (формула 4). Окрім цього актуальним при оцінці ефективності 
фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я є порівняння витрат на 
охорону здоров’я і ВВП або витрат на фінансові гарантії  та ВВП. Такии  підхід дає 
можливість порівнювати з аналогічними показниками зарубіжних краї н і робити 
висновки щодо ефективності фінансування сфери охорони здоров’я на основі 
компаративного аналізу та бенчмаркінгу (порівняння з лідерами). 

Ефзсоз=Результат/Ресурси                                                        (2) 
Ефзсоз=Рівень здоров’я населення/Витрати на охорону здоров’я               (3)  

Ефзсоз=ВВП/Витрати на охорону здоров’я (або фінансові гарантій)            (4)  
3) Ефективність фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я має 

Ресурси Охорона здоров’я: медичний ефект; 
соціальний ефект 

Розвиток суспільного виробництва 
економічний ефект 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2.  

221 

направлении  вектор, якии  оцінюється через приріст та темпи зміни індикаторів 
ефективності. Наприклад, співвідношення результатів змін рівня здоров’я та 
відповідних витрат [4; 5]:  

Ефзсоз=З/В                                                                    (5) 
де З – приріст рівня здоров’я населення, %; В – приріст рівня витрат на охорону 

здоров’я, %. 
Оцінюючи ефективність фінансового забезпечення розвитку сфери охорони 

здоров’я, важливо враховувати загальну динаміку темпів змін індикаторів 
фінансування. Ю. Музика, М. Малаховська, Е. Морозова зазначають, що «система 
проявляє тенденцію до зростання ефективності, якщо темпи змін характеризуються 
зростанням більш ніж 105 %; система, що склалася є стабільною, коли темпи змін в 
інтервалі 95 – 105 %; система проявляє тенденцію до зниження ефективності, якщо 
темпи змін менш ніж 95 %» [9]. 

Тфзрсоз = ФЗрсоз_зв/ФЗрсоз_попер*100                                         (6) 
де Тфзрсоз – це темпи змін фінансового забезпечення розвитку сфери охорони 

здоров’я, %; 
ФЗрсоз_зв – індикатор фінансового забезпечення звітного періоду ФЗрсоз_попер – 

індикатор попереднього періоду. 
4) Розуміння ефективності фінансового забезпечення розвитку сфери охорони 

здоров’я як відповідності результатів (досягнутих за рахунок фінансування) 
поставленим цілям [15]:  

Ефзсоз = Р/Ц (7) 
де Р – отримании  результат;  
Ц – поставлена ціль, яка визначається певними критеріями. 
Також за даного підходу вбачається за доцільне використовувати порівняння 

запланованих результатів (план) з реально отриманими за рахунок фінансування 
(факт); порівняльнии  аналіз стану фінансування розвитку і результатів діяльності 
(наприклад, кількість пролікованих, кількість вакцинованих, кількість одужань, 
народжуваність тощо); порівняльнии  аналіз стану фінансування і ступеня задоволення 
потреби в охороні здоров’я. 

ЗдП = Кз/К × 100                                                      (8) 
де ЗдП – рівень задоволеності пацієнтів відповідних державних и  комунальних 

закладів наданою медичною допомогою, %;  
Кз – кількість визначених респондентів, задоволених в отриманні медичною 

допомогою (за певнии  період, осіб);  
К – кількість респондентів, що отримали відповідну медичну допомогу за певнии  

період [1] .  
Окрім зазначеного підходу до визначення ефективності фінансування сфери 

охорони здоров’я yа основі оцінки задоволеністю отримувачів медичних послуг, варто 
враховувати і критеріи  оптимальності функціонування сфери охорони здоров’я – 
забезпечення максимально можливого результату за мінімальних затрат: 

КЗдП = Ц / П,     (9) 
де КЗдП – коефіцієнт задоволення соціальних потреб;  
П – потреби суспільства що висуваються до представницьких органів;  
Ц – цілі, які визначені законодавчо і поставлені перед органами виконавчої  влади, 

тобто можна передбачити, що П – це проект бюджету в частині соціальних видатків, Ц – 
бюджет, затверджении  в частині соціальних видатків [2]. 

5) Ефективність фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я 
визначається відносно ланцюжка «ресурси–структура–процес–результат». Використан-
ня зазначених методик призводить до того, що наи більш доцільним є розгляд 
ефективності з позиції :  

- структури системи (структурна ефективність);  
- процесів, що відбуваються в системі (процесна ефективність або ефективність 
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управління);  
- отриманих результатів (результативність або економічна ефективність), а 

також побудови інтегральних показників (комплексна оцінка всіх показників 
ефективності). 

6) Багатоканальність джерел фінансування розвитку сфери охорони здоров’я, ї ї  
складноструктурованість та ієрархічність обумовлює доцільність трактування поняття 
«фінансове забезпечення розвитку охорони здоров’я» як комплексного інтегрального 
показника, що включає показники трьох площин, зокрема, медичної  ефективності, 
соціальної  та економічної  ефективності [6; 7]. Систематизація запропонованих 
показників для оцінки інтегрального показника ефективності фінансового 
забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я наведено у таблиці 1.   

Таблиця 1. Перелік основних інтегральних показників оцінки ефективності 
фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я 

Оцінка ефективності функціонування медичних закладів 
Критерії Показники 

Показники ефективності 
лікувальної  діяльності 
лікувальних закладів 

Число відвідувань на 1 людину в рік; Плинність кадрів 
Кількість закінчених випадків на 1 мешканця  
Середньорічне навантаження лікаря; Час на одне відвідування  
Ступінь виконання плану відвідувань; Динаміка відвідувань  
Ефективність праці медичного персоналу; Укомплектованість  

Показники ефективності 
лікувальної  діяльності 
стаціонару 

Коефіцієнт раціонального використання ліжкового фонду; 
Коефіцієнт цільового використання ліжкового фонду; 
Коефіцієнт ефективності використання ліжкового фонду; 
Оборот ліжок або оборот ліжка; 
Ступінь раціонального використання ліжкового фонду; 
Організація діяльності підрозділів стаціонару за цільовим призначенням 
Розрахунково-планові нормативні показники заи нятості ліжка (для кожного 
суб’єкта медичної  діяльності), зазвичаи  310-320 днів 

Оцінка соціальної ефективності медичної діяльності 

Забезпечення високої  
доступності стаціонарної  
допомоги всім верствам 
населення 

Ступінь задоволення потреби в госпіталізації ; 
Загальнии  відсоток госпіталізованих, з них спеціалізовані відділення: 
А) до загальної  чисельності населення; 
Б) до числа тих, хто потребують госпіталізації ; 
Середніи  час очікування госпіталізації  в усі стаціонари; 
Своєчасність госпіталізації  (в % до числа госпіталізованих); 
Обґрунтованість госпіталізації  (% госпіталізованих за призначенням у 
відділення потрібного профілю); Відсоток відмов від госпіталізації  
Відсоток повторних госпіталізаціи  з даного приводу; 

Зростання коефіцієнта 
збе-реження трудового 
потен-ціалу серед тих, які 
лікувалися у стаціонарі 

Число днів тимчасової  непрацездатності; 
Відношення числа втрачених трудових днів у зв’язку із захворюваністю до числа 
днів потенціи но можливої  трудової  активності на 100 тих, хто лікувався в 
стаціонарі 

Оцінка економічної ефективності медичної діяльності 
Зростання коефіцієнта 
інтенсивності 
використання 
матеріальних, фінансових 
і трудових ресурсів 
стаціонарів 

Середнє число днів використання ліжка на рік; Час простою ліжка;  
Число пролікованих на ліжку раз; Тривалість перебування хворого в поліклініці 
до госпіталізації ; 
Вартість утримування ліжка, лікування хворого і ліжко-дня; 
Фондомісткість ліжка і праці медичного персоналу; 
Питома вага активної  частини основних фондів 

Зменшення 
народногосподарських 
втрат за рахунок 
раціонального 
використання праці та 
ліжкового фонду 

Економія бюджетних асигнувань за рахунок скорочення ліжок і кадрів (при 
необхідності); Економія за рахунок зменшення захворюваності; 
Економія за рахунок скорочення термінів лікування; 
Економія за рахунок виконання плану роботи ліжка на рік і обігу ліжка; 
Економія за рахунок скорочення втрат роботи ліжка через ремонт та інших 
немедичних причин; Економія за рахунок інтенсифікації  праці;  
Економія за рахунок введення інноваціи  і ноу-хау 
Економія збитків внаслідок неефективного використання ліжкового фонду 
(обсяг фінансових коштів, що витрачаються на утримання неефективно 
використовуваного ліжкового фонду) 

Джерело: систематизовано автором 
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Дані табл. 1 свідчать, що оцінку ефективності фінансового забезпечення розвитку 
сфери охорони здоров’я необхідно спрямувати на об’єктивізацію оцінки інтегральних 
показників ефективності ї ї  функціонування, а саме ефективності функціонування 
медичних закладів, соціальної  та економічної  ефективності медичної  діяльності. 

7) Категорія «фінансове забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я» 
розглядається через призму тісно пов’язаних понять «доступності», «якості», «потреби», 
«інтереси населення». Для здіи снення оцінки досягнутих результатів у діяльності 
управлінської  системи сфери охорони здоров’я, використовують критерії  ефективності 
фінансового забезпечення ї ї  розвитку, до яких відносять: доступність медичної  
допомоги; якість медичного обслуговування та раціональне використання ресурсів. 
Зауважимо, що зазначені критерії  тісно взаємопов’язані з критеріями за якими 
формуються пріоритети медичних гарантіи . Відповідно до Програми медичних гарантіи  
цими критеріями є: «… а) результативність; б) потреба в медичніи  допомозі; в) 
економічна ефективність послуг; г) захист домогосподарств від катастрофічних витрат 
на високовартісні послуги; д) рівноправність доступу; е) вибір населення…» [13, с. 8]. 
Визначені критерії  враховують економічну ефективність та економічну доцільність, що 
в кінцевому результаті впливає не тільки на фінансову складову сфери охорони 
здоров’я, а и  на соціальну ефективність. На рис. 2 відображено схему взаємозв’язку 
критерії в ефективності фінансового забезпечення з критеріями медичних гарантіи , які 
у поєднанні відображають характерні ознаки загальноприи нятих трьох типів 
ефективності сфери охорони здоров’я: соціальної , медичної  та економічної .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема взаємозв’язку між критеріями ефективності фінансового 
забезпечення та критеріями медичних гарантій 

*Джерело: побудовано автором 

Так соціальніи  ефективності відповідає взаємозв’язок між критеріями 
доступність медичної  допомоги та рівноправність доступу і вибір населення, які 
враховують соціальну складову. Так критерії  рівноправність доступу – це забезпечення 
рівності доступу для всіх громадян, незалежно від місця ї хнього проживання, вікової  
групи, соціального чи економічного статусу, а вибір населення – це соціально 
прии нятність рішень щодо пріоритетів в охороні здоров’я медичних послуг, де 
враховується думка громадян [8; 13]. Адже критеріи  доступність медичної  допомоги 
саме це і передбачає. У цьому контексті соціальна ефективність – це визначення ступеня 
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досягнення соціального результату, а саме вирішення соціальних проблем і збереження 
добробуту населення [11]. Щодо медичної  ефективності, то взаємозв’язок, між 
критеріями потреба в медичніи  допомозі та захист домогосподарств від катастрофічних 
витрат на високоякісні послуги з критерієм якості медичного обслуговування, 
передбачає надання медичної  допомоги, порятунок життя, покращання якості життя 
пацієнтів шляхом доступу до медичної  допомоги, а також захист від катастрофічних 
витрат на медичні послуги, що призводять до непередбачуваних ситуаціи  у зв’язку 
наданням медичної  допомоги, лікуванням довготривалих і хронічних хвороб тощо [13]. 
Однак, якість надання медичного обслуговування також залежить від високої  фаховості 
не тільки лікаря, а и  медичних сестер. У цьому контексті медична ефективність – це 
ступінь досягнення медичного результату при наданні медичної  допомоги [10]. 

Економічна ефективність передбачає взаємозв’язок результативності та 
економічної  ефективності послуг з раціональним використанням ресурсів. Тобто з 
одного боку це наявність доказів того, що «…медичні послуги є результативними при 
діагностиці та лікуванні пацієнтів, а медикаменти запобігають та лікують хвороби. З 
іншого – це економічна ефективність послуг, що виникає в процесі порівняння вартості 
досягнутих результатів різних заходів, які мають на меті профілактику, діагностику та 
лікування однієї  і тієї  ж хвороби/стану. Більш економічно ефективними вважаються 
послуги, у випадку, коли з однаковою кількістю ресурсів можна отримати кращі 
результати…» [13]. Отже, економічна ефективність – це співвідношення отриманих 
результатів і витрат. Як вже зазначалося розрахунок економічної  ефективності 
пов’язании  з пошуком зниженням використання наявних ресурсів [10]. 

З огляду на викладене вище можна сказати, що соціальна, медична та економічна 
ефективності з одного боку об’єктивно пов’язані з потребами, інтересами та цілями 
суспільного розвитку, а з іншого – дають можливість враховувати чисельні критерії , які 
включають економічні аргументи, рівність доступу та думку громадян, що в кінцевому 
результаті впливає на фінансове забезпечення сфери охорони здоров’я. 

Однак, при здіи сненні загальної  оцінки ефективності та соціальної  ефективності 
управління в медичніи  сфері, крім поняття «якість управління» доцільно враховувати 
такі категорії , як якість і рівень життя громадян, що є інтегральним показником [8; 10]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Фінансове забезпечення охорони здоров’я є багатоканальним, що ускладнює 
процес оцінки та управління в сфері охорони здоров’я. Окрім цього сфера охорони 
здоров’я – це складно структурована система, синергічна ефективність якої  залежить від 
цілого ряду складових, що ї ї  формують, зокрема, органи управління фінансовим 
забезпеченням, джерела фінансового забезпечення та соціальні потреби споживачів 
послуг охорони здоров’я, що обумовлюють необхідність оцінки соціально-економічного 
і медичного ефектів. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 

Лепейко, Т. І., Шеянова Ю. Д. Модель управління організаційним капіталом підприємств. 
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Анотація 
У статті досліджено місце і роль організаційного капіталу поряд з іншими складовими частинами 
інтелектуального капіталу – соціальним та споживчим (клієнтським) капіталами. Досліджено питання 
управління організаційним капіталом підприємств. Детально розглянуто принципи управління 
організаційним капіталом, серед основних: наукової обґрунтованості; модельованості управління; 
безперервності управління; орієнтованості управління на задоволення вимог ринку; комплексності; 
вдосконалення; повноти та достовірності інформації; однаковості; правдивості; релевантності; 
діалектичності. Встановлено, що правильно обрані і точно позначені принципи управління організаційним 
капіталом підприємства, є основою досягнення її стратегічних цілей. Розроблено модель управління 
організаційним капіталом підприємства, яка складається з таких складових частин як: суб’єкти, 
забезпечуюча, керуюча та керована підсистеми. Об'єктом в цій системі є елементи організаційного 
капіталу, розвиток яких сприяє створенню компетенцій і конкурентних переваг, що дозволяють компанії 
зайняти більш вигідне, в порівнянні з конкурентами, положення на ринку. Суб’єктами виступають 
постачальники, посередники, споживачі, конкуренти, держава. До складу забезпечуючої підсистеми 
відносимо ресурси та інформацію, які забезпечують такі елементи як менеджмент якості, персонал, 
виробничі процеси, технології, маркетингова, фінансова та інноваційна діяльність підприємства. Керована 
підсистема містить з принципи, функції та методи управління. Модель управління організаційним 
капіталом підприємства ґрунтується на моніторингу організаційного капіталу, порівняльній оцінці його 
рівня, розробці заходів, реалізація яких призводить до підвищення потенціалу організаційного капіталу та 
ефективності його використання. Високий рівень організаційного капіталу досягається за допомогою 
цілеспрямованого впливу керуючої підсистеми підприємства (менеджменту) з дотриманням виділених 
принципів на керовану підсистему. Мета управління організаційним капіталом – підвищення 
конкурентоспроможності компанії за рахунок ефективного використання всіх видів її ресурсів.  

Ключові слова: організаційний капітал; структурний капітал; інтелектуальний капітал; соціальний 
капітал; забезпечуюча, керуюча підсистема, керована підсистеми. 
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Abstract 
The article examines the place and role of organizational capital along with other components of intellectual capital 
- social and consumer (client) capital. The issue of management of organizational capital of enterprises is 
investigated. The principles of organizational capital management are considered in detail, among the main ones: 
scientific substantiation; management modeling; continuity of management; management's focus on meeting market 
requirements; complexity; improve; completeness and reliability of information; uniformity; truthfulness; relevance; 
dialectics. It is established that the correctly chosen and accurately marked principles of management of 
organizational capital of the enterprise are the basis for achieving its strategic goals. The model of management of 
the organizational capital of the enterprise which consists of such constituent parts as: subjects, providing, managing 
and managed subsystems is developed. The object in this system are the elements of organizational capital, the 
development of which contributes to the creation of competencies and competitive advantages that allow the 
company to occupy a more favorable position compared to competitors. The subjects are suppliers, intermediaries, 
consumers, competitors, the state. The supply subsystem includes resources and information that provide such 
elements as quality management, personnel, production processes, technology, marketing, financial and innovation 
activities of the enterprise. The managed subsystem contains the principles, functions and methods of management. 
The model of management of organizational capital of the enterprise is based on monitoring of organizational 
capital, comparative assessment of its level, development of measures, the implementation of which leads to 
increasing the potential of organizational capital and efficiency of its use. A high level of organizational capital is 
achieved through the purposeful influence of the control subsystem of the enterprise (management) in compliance 
with the selected principles on the managed subsystem. The purpose of organizational capital management is to 
increase the company's competitiveness through the efficient use of all types of its resources. 

Keywords: organizational capital; structural capital; intellectual capital; social capital; providing, control 
subsystem, controlled subsystem. 

JEL classification: D24; E22; E24; J24 

Вступ 

В нинішніи  економіці інтелектуальнии  капітал і и ого складові створюють 
стратегічні конкурентні переваги, які впливають на підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. Повноціннии  розвиток інтелектуального 
капіталу може бути тільки при синхронному розвитку всіх и ого видів, таких як: 
організаціи нии , людськии , і капітал відносин, так як тільки в комплексі вони формують 
синергетичнии  ефект. Надзвичаи но важливим елементом є організаціи нии  капітал. 
Успішне впровадження організаціи ного капіталу забезпечує підприємству значними 
конкурентними перевагами, які взаємопов'язані з продуктивністю праці, процесами 
прии няття рішень, поширенням знань всередині підприємства, координацією роботи 
працівників, а також результативністю діяльності ІТ-систем. Існують і інші переваги, 
такі як: удосконалення якості прии нятого рішення, широке застосування експертного 
досвіду, поширення нових організаціи них культур, зростання задоволеності 
працівників своєю роботою і ряд інших. Враховуючи важливість забезпечення 
економічної  ефективності виробництва та конкурентоспроможності підприємств в 
сучасних умовах на основі організаціи ного капіталу, виникає необхідність розробки 
моделі управління ним.  
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Аналіз останніх досліджень і публікаціи . Дослідженню сутності складових частин 
інтелектуального капіталу  приділяється значна увага у працях вітчизняних і 
зарубіжних вчених, зокрема О.А. Антонова, М. Армстронг, Г. Беккера, В.Н. Бєлкін, 
Е. Брукінга, Д.С. Бутенко, А.Л. Гапоненко, Т.А. Гараніна, В.Д. Горбунов, Л. Едвінсон, 
С.М. Ілляшенко, І.С. Каленюк, Р. Макадок, М. Мелоун, Д. Моррісона, Т.М. Орлова, 
І. Проніної , И . Руус, К.-Е. Свеи бі, Т.А. Стюарт, Д. Шнаи дера та ін. [1-8]. Однак все ж таки 
існує потреба у ґрунтовному вивченні організаціи ного капіталу як пріоритетного 
джерела конкурентних перевагах, зокрема актуальним є питання управління 
організаціи ним капіталом підприємств. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є обґрунтування розробки моделі управління організаціи ним 
капіталом підприємств. 

Виклад основного матеріалу 

Організаціи ним капіталом є організаціи ні можливості підприємства відповідають 
на запити ринків. Організаціи нии  капітал відповідає за застосування в організаціи ніи  
системі людського капіталу, перетворюючи наявні дані. Організаціи нии  капітал – це 
власність підприємств і може бути відносно самостіи ним об'єктом купівлі-продажу. 
Організаціи нии  капітал є результативним тільки в контексті стратегічного завдання 
підприємства. Значення організаціи ного капіталу, як і капіталу взагалі, встановлюється 
не и ого присутністю, а результативністю застосування. Отже, організаціи нии  капітал – 
це прояв організаціи ної  спроможності підприємства відповідати запитам ринків, 
потенціал ї х застосування знову і знову для формування нової  цінності. 

Для розробки пропозиціи  з управління організаціи ним капіталом підприємств 
потрібно визначити основні принципи, згідно з якими буде реалізовуватися управління 
– розробити основні принципи моделі управління організаціи ним капіталом. 

У наи загальнішому вигляді модель управління є теоретично вибудувана 
сукупність уявлень про те, як виглядає система управління. Містить у собі основні 
принципи менеджменту, стратегічне бачення компанії , цільові установки завдань, 
структуру, порядок взаємодії  елементів, моніторинг, аналітику, мотиваціи ну політику. 
Для побудови моделі управління розглянемо докладніше структури організаціи ного 
капіталу і управління и ого елементами вітчизняними та зарубіжними компаніями. 

З точки зору управління організаціи ним капіталом, в спробі активізувати свою 
інноваціи ну діяльність вітчизняні виробники дотримуються політики поділу областеи  
концентрації  знань за напрямками роботи, виділяючи ї х в самостіи ні бізнес-одиниці. 

Оцінка сильних і слабких елементів організаціи ного капіталу вітчизняних 
виробників представлена в табл. 1.  

З точки зору управління організаційним капіталом, проблемами вітчизняних 
підприємств є: неповна структура як самого капіталу (як правило, відсутність блоку 
«контакт»), так і його окремих блоків (відсутність нинішніх систем управління, 
кваліфікованого менеджменту в «когнітивній системі», патентного портфеля в «бізнес-
процес»); статична схема системних взаємодій підприємства, нездатність утворювати 
нові взаємодії для забезпечення повної структури організаційного капіталу; протиріччя 
як між середовищем і підприємством, так і між внутрішніми складовими компанії 
(когнітивні системи і бізнес-процеси не завжди працюють злагоджено).  

Структура організаційного капіталу вітчизняних підприємств має сильно вира-
жену когнітивну складову (розробки), але відсутність зворотного зв'язку зі споживачем, 
мінуси управління не дозволяють підприємствам домінувати на світовому ринку. При 
цьому слід зазначити, що споживач не надає запити, що істотно відрізняються один від 
одного, що в недостатній мірі стимулює ту перевагу, що мають вітчизняні виробники, а 
саме, потужну інженерну базу. Маючи головною одиницею своєї виробничого ланцюжка 
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інженерні відділи, вітчизняні підприємства позбавлені додаткового стимулу розвивати 
даний напрямок через пасивність зовнішнього середовища. 

Таблиця 1. Оцінка сучасного стану елементів організаційного капіталу вітчизняних 
підприємств 

Блок 
організацій-
ного капіталу 

Елементи блоку Проблеми блоку Необхідні організаційні інновації 

Контакт 
канали зв'язку з 

дилерами 

спрямованість на 
продаж 

проривні маркетингові технології 

відсутність бренду запровадження бренду, створення репутації 
відсутній або слабкий 
зворотний зв'язок зі 

споживачем 
формування каналів зворотного зв'язку 

Когнітивна 
система 

дослідницькі відділи 
розробки без 

урахування споживчих 
потреб 

формування механізму трансформації 
організаційного капіталу, що включає всі 

блоки системи вищий менеджмент-
інженерний склад 

некомпетентне 
керівництво бізнесом 

Бізнес-
процес 

мережева структура на 
основі НДДКР застаріла технологічна 

база 
модернізація виробничого процесу 

малі виробничі 
потужності 

слабкі позиції 
виробничого процесу 

неохоронноздатна 
інтелектуальна 

власність 

розробка управлінських дій  щодо 
виробничого процесу 

Структура організаційного капіталу зарубіжних підприємств націлена на продаж 
– блок контакту розвинений в напрямку проведення агресивної політики просування 
товару за рахунок вихідних потоків знань, які формують бренд. Активна політика щодо 
патентного портфеля має таку ж мету – створення репутації власника патентів. 

Серед сильних сторін вітчизняних підприємств можна виділити наявність 
висококваліфікованих фахівців, значний потенціал дослідних відділів з нових товарів 
(до випробування і тестування). Сильною стороною зарубіжних компаній можна 
назвати активну маркетингову і менеджерську стратегії – вводяться нові системи 
ціноутворення, чітко визначається політика розвитку компанії. Вітчизняні та зарубіжні 
бізнес-моделі відрізняються один від одного в досить великій мірі. В обох випадках це 
малі (самостійні або що входять до групи підприємств) компанії, що стосується 
структури, найбільш сильними відділами наших підприємств є інженерні відділи, 
зарубіжних – поділу маркетингу. 

Управління елементами організаційного капіталу націлене на зміцнення 
існуючих зв'язків і активізацію циркулюючих потоків знань між інженерним корпусом і 
виробництвом. Схему системних взаємодій зарубіжних підприємств представляють 
служби «менеджмент – маркетинг-продажу». Управління елементами організаційного 
капіталу націлене на розвиток схем просування товару і активізацію вихідних потоків 
знання. 

Проблеми вітчизняних підприємств з точки зору організаційного капіталу 
полягають у роз'єднаності елементів, блоків моделі, і негнучких «законсервованих» 
зв'язках підприємств. Для того, щоб підвищити свою конкурентоспроможність, 
вітчизняним підприємствам потрібно трансформувати всі складові організаційного 
капіталу в систему і активізувати інноваційну діяльність з позицій управління 
структурним фондом. 

Дослідження підтвердило припущення про значну роль областей концентрації 
знань в інноваційній роботі підприємства. Отже, модель управління організаційним 
капіталом підприємства повинна бути вибудувана на основі розуміння роботи компанії 
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як послідовного підключення областей концентрації знань по ланцюжку формування 
доданої вартості, що забезпечують безперервний рух і застосування потоків знань для 
створення інновацій. 

Мета управління організаційним капіталом підприємства – це підвищення його 
конкурентоспроможності за рахунок постійного створення високоліквідної 
інноваційної пропозиції (створення механізму формування нових знань). Тобто сутність 
полягає в створенні організаційних умов, що забезпечують найбільш результативний 
рух і застосування знань підприємства. 

Виділяють такі основні принципи управління організаційним капіталом 
підприємства: 

Принцип наукової обґрунтованості. Вказує на те, що управління рівнем 
організаційного капіталу в частині його формування, розвитку і використання повинно 
базуватися на передовому досвіді практиків і науково-обґрунтованих положень, на 
встановленні об'єктивних зв'язків всіх елементів досліджуваної області і взаємодії з 
іншими категоріями. 

Принцип модельованості управління. Важливий при управлінні інноваційними 
системами, необхідний при побудові моделі управління організаційним капіталом на 
рівні компанії. 

Принцип безперервності управління організаційним капіталом. Обумовлений 
необхідністю моніторингу стану і рівня розвитку організаційного капіталу і 
динамічністю явищ внутрішнього і зовнішнього середовища підприємств з метою 
своєчасного виявлення тенденцій в розвитку і коригування процесів управління циклом 
його руху. 

Принцип орієнтованості управління на задоволення вимог ринку. Обумовлений 
цілями діяльності підприємства. У конкурентному середовищі благополучні 
підприємства, що йдуть по шляху врахування інтересів і задоволення вимог споживача. 

Принцип комплексності. Визначає управління циклом руху організаційним 
капіталом з урахуванням всіх його компонентів: (людського, структурного та 
клієнтського) і впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. 

Принцип вдосконалення. Полягає в необхідності і можливості постійного 
вдосконалення моделі управління організаційним капіталом в залежності від змін 
економічних умов. 

Принцип повноти та достовірності інформації. Є необхідним атрибутом для 
успішної реалізації будь-якої моделі управління організаційним капіталом. 

Принцип однаковості. Виражається в аналізі стану організаційного капіталу в 
процесі його формування, розвитку і використання, а також розробці стратегії та 
інноваційної політики, які передбачають використання одних і тих же показників і 
методик оцінки. 

Принцип правдивості. Дозволяє уникнути прийняття помилкових управлінських 
рішень, оскільки завищений відображення окремих показників оцінюваного об'єкта, а 
також штучне заниження показників конкурентів призводить до спотворення 
результатів оцінки. 

Принцип релевантності – означає, що модель управління повинна відповідати 
вирішенню виниклої проблеми, сприяти вирішенню управлінських завдань в області 
організаційного капіталу підприємства. 

Принцип діалектичності. Передбачає розгляд процесів формування, розвитку і 
використання організаційного капіталу в динаміці як цикли руху. 

Правильно обрані і точно позначені принципи управління організаційним 
капіталом підприємства, є основою досягнення її стратегічних цілей. 

Високий рівень організаційного капіталу досягається за допомогою 
цілеспрямованого впливу керуючої підсистеми підприємства (менеджменту) з 
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дотриманням виділених принципів на керовану підсистему. Управління організаційним 
капіталом полягає у виконанні функцій менеджменту при реалізації процесів 
придбання, створення, розвитку, вдосконалення і використання елементів 
організаційного капіталу (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель управління організаційним капіталом підприємства 

Мета управління організаційним капіталом – підвищення 
конкурентоспроможності компанії за рахунок ефективного використання всіх видів її 
ресурсів. Об'єкт в системі управління організаційним капіталом підприємства – 
елементи організаційного капіталу, розвиток яких сприяє створенню компетенцій і 
конкурентних переваг, що дозволяють компанії зайняти більш вигідне, в порівнянні з 
конкурентами, положення на ринку, а також досягати стратегічних цілей при 
раціональному використанні всіх видів ресурсів. 

Керуюча підсистема складається з визначення цілей, функцій, методів, механізмів 
і структури управління організаційним капіталом підприємства. Забезпечуюча 
підсистема включає в себе інформаційний, ресурсний, методологічний, правовий та 
екологічний компоненти, необхідні для забезпечення функціонування внутрішньої 
мікросередовища. Керована функціональна підсистема є об’єктом даної моделі – це 
організаційний капітал. Вона являє собою сукупність об'єктів впливу керуючої 
підсистеми. Ефективність управління рівнем організаційного капіталу проявляється в 
зміні доданої вартості підприємства, в конкурентоспроможності товарів, що 
випускаються. Управління рівнем організаційного капіталу підприємства, як правило, 
ґрунтується на періодичному моніторингу організаційного капіталу, порівняльної 
оцінки його рівня, розробці заходів, реалізація яких призводить до підвищення 
потенціалу організаційного капіталу та ефективності його використання. Оцінка і 
розробка заходів повинні проводитися поетапно, щоб можливо було спростити рішення 
управлінських завдань і надати всьому процесу системного характеру. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, мета управління організаціи ним капіталом – підвищення 
конкурентоспроможності компанії  за рахунок ефективного використання всіх видів ї ї  

держава конкуренти 

постачальники посередники споживачі 

Суб’єкти управління організаціи ним капіталом 

менеджмент 
якості 

персонал 

виробничі 
процеси 

технології  

маркетингова 
діяльність 

фінансова 
діяльність 

інноваціи на 
діяльність 

З
а

бе
зп

еч
ую

ч
а

 п
ід

си
ст

ем
а

: 
р
ес
у
р
си
, і
н
ф
о
р
м
а
ц
ія

 

Керуюча 
підсистема: 

- принципи 
- функції  
- методи 
 

Керована 
підсистема: 

організаціи нии  
капітал 

Р
е

зу
л

ь
т

а
т

и
 у

п
р

а
в

л
ін

н
я

 

конкурентні 
переваги 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 2.  

232 

ресурсів. Відповідно до цієї  мети було розроблено модель управління організаціи ним 
капіталом підприємства, яка містить суб’єкти, забезпечуючу, керуючу та керовану 
підсистеми. Об'єктом в ціи  системі є елементи організаціи ного капіталу, розвиток яких 
сприяє створенню компетенціи  і конкурентних переваг, що дозволяють компанії  
заи няти більш вигідне, в порівнянні з конкурентами, положення на ринку. Суб’єктами 
виступають постачальники, посередники, споживачі, конкуренти, держава. До складу 
забезпечуючої  підсистеми відносимо ресурси та інформацію, які забезпечують такі 
елементи як менеджмент якості, персонал, виробничі процеси, технології , 
маркетингова, фінансова та інноваціи на діяльність підприємства. Керована підсистема 
містить з принципи, функції  та методи управління. Модель управління організаціи ним 
капіталом підприємства ґрунтується на моніторингу організаціи ного капіталу, 
порівняльніи  оцінці и ого рівня, розробці заходів, реалізація яких призводить до 
підвищення потенціалу організаціи ного капіталу та ефективності и ого використання. 
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Анотація 
У статті проаналізована проєктна діяльність комунальних підприємств Хмельницького за такими 
напрямками: Стратегічний план розвитку комунальних підприємств за 2018 – 2021 роки та його 
реалізація, Інвестиційна програма комунальних підприємств за 2018 – 2021 роки та її реалізація, планове 
залучення підприємств у виконання заходів/проєктів у 2021 – 2025 роках згідно Стратегії розвитку міста 
Хмельницького на 2021-2025 роки та Стратегічного плану розвитку Хмельницької міської територіальної 
громади на 2021-2025 роки. Визначено проблеми при реалізації проєктної діяльності та виявлено причини 
невиконання Стратегічних планів розвитку комунальних підприємств. Однією з найвагоміших є 
необхідність залучення та навчання персоналу, яке повинно відповідати загальній стратегії розвитку 
підприємств. Підвищення ефективності роботи комунальних підприємств потребує істотних змін в 
управлінні бізнес-процесами. З метою управління ефективністю бізнес-процесів необхідно здійснювати 
розвиток компетентності персоналу, стимулювання персоналу, формування ефективної команди. Також 
необхідно управляти комунікаціями, інформацією та підтримувати клієнтоорієнтованість підприємств. 
Вказані проблемні аспекти можна вирішити шляхом впровадження системи управління знаннями 
проєктно-орієнтованого підприємства. Дана система має містити комплекс економіко-математичних 
моделей управління знаннями операційною та проєктною діяльністю підприємства. В результаті успішної 
реалізації проєктів збільшується рівень знань членів команди проєкту та примножується рівень 
організаційних знань підприємства, що призводить до підвищення конкурентних переваг підприємств та 
посилення позиції на ринку робіт і послуг. 

Ключові слова: проєкт, проєктна діяльність, комунальне підприємство, управління знаннями. 
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Abstract 

The article analyzes the project activities of utility companies in Khmelnitsky in the following areas: Strategic plan 
for the development of utilities for 2018 – 2021 and its implementation, Investment program of utilities for 2018 – 
2021 and its implementation, planned involvement of enterprises in activities / projects in 2021 – 2025 according to 
the Strategy of development of the city of Khmelnitsky for 2021-2025 and the Strategic plan of development of the 
Khmelnitsky city territorial community for 2021-2025. Problems in the implementation of project activities were 
identified and the reasons for non-implementation of the Strategic Development Plans of utility companies were 
identified. One of the most important is the need to attract and train staff, which should be consistent with the overall 
strategy of enterprise development. Improving the efficiency of utilities requires significant changes in business 
process management. In order to manage the effectiveness of business processes it is necessary to develop staff 
competence, staff incentives, the formation of an effective team. It is also necessary to manage communications, 
information and maintain customer orientation of enterprises. These problematic aspects can be solved by 
implementing a knowledge management system of a project-oriented enterprise. This system should contain a set of 
economic and mathematical models of knowledge management of operational and design activities of the enterprise. 
As a result of successful project implementation, the level of knowledge of project team members increases and the 
level of organizational knowledge of the enterprise increases, which leads to increased competitive advantages of 
enterprises and strengthens its position in the market of works and services. 

Keywords: project, project activity, utility company, knowledge management. 

JEL classification: O22; L97 

Вступ 

Проєктна діяльність підприємства в сучасних умовах – це визнана у всіх 
високорозвинених країнах методологія інноваційно-інвестиційної діяльності. Проєктна 
діяльність сприяє розвитку підприємств та підсилює їх основну діяльність. Особливо це 
актуально для підприємств житлово-комунального господарства, адже удосконалення 
процесу перспективного розвитку комунальних підприємств здійснюється шляхом 
виконання заходів/проєктів Стратегічних планів розвитку та відображає їх проєктну 
діяльність. Дані підприємства можна класифікувати як проєктно-орієнтовані [1, 2]. Тому 
потребує додаткового аналізу проєктна діяльність підприємств комунального сектору 
із виявленням проблемних питань та причин невиконання Стратегічних планів 
розвитку. 

Серед науковців, котрі займалися аналізом проєктної діяльності підприємств 
різних галузей, можна виділити: Деренська Я.М. [3], Золотарьов С.К. [4], Кірдіна О.Г. [5], 
Курочка К.М. [4], Павлова С.І. [6], Савка Ю.В. [7], Саричев Д.О. [8] та ін. У роботі [3] 
досліджені проблеми оцінки ефективності управління проєктами в умовах 
фармацевтичного виробництва. Роботи [4, 5] присвячені дослідженню проблем 
проєктного менеджменту на торговельному підприємстві. В роботі [6] досліджено 
особливості впровадження в систему управління підприємств методології та процедур 
проєктного управління. Автором у роботі [7] визначено необхідність впровадження 
проєктної діяльності на підприємствах електропостачання. Робота [8] присвячена 
дослідженню існуючих моделей зрілості проєктного менеджменту організацій. 

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%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%AF$
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%9A%D1%96%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E$
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%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A$
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Незважаючи на значну кількість робіт у даному напрямку, аналіз проєктної  
діяльності підприємств комунальної  сфери потребує подальших досліджень з метою 
визначення проблемних місць та максимізації  успішної  реалізації  проєктів/заходів 
Стратегічного плану розвитку. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є аналіз проєктної  діяльності підприємств комунального сектору 
Хмельницького та виявлення проблемних аспектів, котрі мають вплив на успішну 
ркалізацію проєктів/заходів Стратегічного плану розвитку комунальних підприємств. 

Виклад основного матеріалу 

Комунальні підприємства, які надають якісні послуги з теплопостачання, 
водопостачання, комунально-побутового обслуговування, транспортного, медичного та 
інформаційного забезпечення, є основою комфортного та безпечного життя мешканців 
громади, а також мають значний вплив на соціально-економічний розвиток міської 
територіальної громади [9]. Розглянемо детальніше комунальні підприємства 
Хмельницької міської територіальної громади та їх Стратегічні плани розвитку. 

Протягом I–го півріччя 2021 р. в Хмельницькіи  міськіи  територіальніи  громаді 
здіи снювало фінансово-господарську діяльність 41 комунальне підприємство, які 
перебувають у власності територіальної  громади та підпорядковані виконавчим 
органам міської  ради. 39 комунальних підприємств розробили Стратегічні плани 
розвитку на 3-5 років. Також, комунальні підприємства формують план заходів 
стратегічного розвитку на кожнии  рік [9]. 

Метою стратегічного планування є підвищення ефективності роботи 
комунальних підприємств, забезпечення їхньої прибутковості та покращення якості 
надання послуг. Підвищення ефективності роботи комунальних підприємств також 
потребує істотних змін в управлінні бізнес-процесами [10]. 

 З метою об’єктивного оцінювання виконання заходів Стратегічних планів 
розвитку, комунальні підприємства згруповані у п’ять груп по видах та способах 
надання послуг, виконання робіт [9]: I група – 10 підприємств, які щоденно надають 
житлово-комунальні послуги; II група – 12 підприємств, які за замовленням виконавчих 
органів Хмельницької міської ради виконують роботи, надають послуги підприємствам, 
установам, організаціям, населенню; III група – 5 підприємств, які надають послуги 
населенню; IV група – 4 підприємства, які надають культурні, спортивні, інформаційні 
послуги; V група – 8 підприємств, які надають медичні послуги. Проаналізуємо проєктну 
діяльність підприємств І групи, а саме МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», КП 
«Південно-Західні тепломережі», МКП «Хмельницькводоканал», ХКП «Спецкомунтранс». 

Основною метою діяльності МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» та КП 
«Південно-Західні тепломережі» є надання якісних послуг з централізованого опалення 
та централізованого постачання гарячої  води в будинки міста Хмельницького. 
Головним завданням МКП «Хмельницькводоканал» є водопостачання та 
водовідведення, прокладання та ремонт мереж (забезпечення комунальними послугами 
водопостачання та водовідведення). Основними цілями діяльності ХКП 
«Спецкомунтранс» є надання послуг юридичним та фізичним особам міста 
Хмельницького з вивезення побутових відходів. 

У процесі розробки Стратегічних планів розвитку підприємствами 
використовувався метод стратегічного планування SWOT-аналіз, якии  полягає у 
виявлені факторів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства та розділенні 
чинників на чотири категорії : сильні і слабкі сторони, можливості і загрози. Відобразимо 
SWOT-аналіз досліджуваних підприємств (2018 рік). 

SWOT-аналіз МКП «Хмельницьктеплокомуненеро»: 
Сильні сторони: реконструи овано всі великі котельні – модернізовано 

котлоагрегати з встановленням сучасних енергоефективних пальникових пристрої в та 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 2.  

236 

комплексу автоматики; реконструи овано та автоматизовано котельні з заміною 
фізично і морально застарілих котлів на нові енергоефективні; замінено застарілі 
насоси; встановлено частотно-регулюючі приводи (ЧРП); повна автоматизація 
малопотужних котелень; автоматизовано всі ЦТП підприємства; повна забезпеченість 
власновиробленою електроенергією; досвід у використанні альтернативних видів 
палива та енергії . 

Можливості: впровадження альтернативних видів палива та енергії; продаж 
власновиробленої електроенергії. 

Слабкі сторони: стан теплових мереж та втрати тепла на етапі транспортування; 
стан парку мережевих насосів; експлуатація котлоагрегатів великої потужності в 
міжопалювальний період та міжсезоння. 

Загрози: підвищення вартості паливно-енергетичних ресурсів; виникнення 
аварійних ситуацій на об’єктах підприємства. 

SWOT-аналіз КП «Південно-Західні тепломережі»: 
Сильні сторони: система управління підприємством, організаціи на структура та 

розподіл функціональних обов’язків між структурними підрозділами та координація ї х 
роботи відповідають меті и ого створення та предмету функціонування; відносини між 
підприємством з іншими суб’єктами господарювання та споживачами регулюються 
укладеними договорами; наявність фінансової  підтримки місцевої  ради; можливість 
енергоефективного використання ресурсів; ефективні виробничі потужності; 
виробництво власної  електроенергії . 

Слабкі сторони: система кадрового забезпечення на підприємстві потребує 
збільшення витрат підприємства на навчання персоналу; відсутність резерву кадрів; 
низькии  рівень заробітної  плати працівників підприємства, що унеможливлює 
залучення висококваліфікованого персоналу; низькии  рівень затверджених тарифів на 
теплову енергію, встановлених Національною комісією, що здіи снює державне 
регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг; високии  рівень витрат 
підприємства на паливно-енергетичні ресурси. 

SWOT-аналіз МКП «Хмельницькводоканал»:  
Сильні сторони: запровадження енергозберігаючих заходів, спрямованих на 

зменшення споживання енергоресурсів; наявність обладнання та матеріально-технічної  
бази; наявність дозволів та ліцензіи  на здіи снення різних видів діяльності; цілодобове 
надання послуг водопостачання та водовідведення; видобування води з артезіанських 
свердловин. 

Можливості: заміна технологічного обладнання на сучасне енергозберігаюче; 
добудова ІІ черги Чернелівського водогону; будівництво нових очисних споруд; 
збільшення кількості споживачів послуг водопостачання та водовідведення та обсягів 
реалізації послуг; залучення інвестицій; покращення показників якості питної води; 
автоматизація систем управління виробничими процесами; реконструкція 
водопровідних та каналізаційних нососних станцій із заміною технологічного 
обладнання на сучасне енергозберігаюче. 

Слабкі сторони: нестача обігових коштів підприємства; нестача кваліфікованих 
кадрів робітничих спеціальностей; систематичне підвищення вартості електроенергії, 
паливо-мастильних матеріалів, природного газу; невчасний перегляд тарифів на 
послуги водопостачання та водовідведення; значна аварійність мереж водопостачання 
та водовідведення через зношеність; недосконалість нормативно-правової бази. 

Загрози (ризики): політичні ризики в країні; аварійність першої нитки 
Чернелівського водогону; зростання курсу валют. 

Стратегія допомагає підприємству зрозуміти, в якому напрямку воно рухається, 
сприяє фокусуванню на досягненні поставлених цілеи  та дозволяє досягати таких цілеи  
швидше та ефективніше. У процесі розробки стратегії  комунальними підприємствами 
розглядались такі напрямки [10]: зростання комунального підприємства за рахунок 
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додаткового зовнішнього інвестування; посилення ринкової  позиції  комунального 
підприємства, використовуючи певні послуги чи продукти відповідної  якості; розвиток 
ринку, що полягає в пошуку нових ринків для послуг чи іншого продукту, якии  уже 
виробляється комунальним підприємством; розвиток послуг чи іншого продукту, що 
передбачає зростання виробництва за рахунок нового продукту, якии  
реалізовуватиметься на вже освоєному підприємством ринку.  

Реалізація заходів Стратегічного плану розвитку сприятиме [10]: забезпеченню 
прибутковості комунальних підприємств; покращенню якості послуг, наданих 
комунальними підприємствами міста та задоволенню потреб споживачів; збільшенню 
надходжень до бюджету міста; оновленню матеріально-технічної  бази; забезпеченню 
підприємств висококваліфікованими кадрами; формуванню позитивного іміджу 
комунальних підприємств. 

Розглянемо Стратегічні плани розвитку досліджуваних підприємств за період 
2018-2021 роки. 

У 2018 році Стратегічнии  план розвитку МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» 
включав 16 заходів / проєктів, які спрямовані на досягнення наступних стратегічних 
цілеи : зменшення втрат теплової  енергії  на етапі транспортування (2 заходи / проєкти); 
впровадження альтернативних видів палива та енергії  (1 захід / проєкт); модернізація 
парку мережевих насосів (1 захід / проєкт); розширення складу автопарку (1 захід / 
проєкт); модернізація та автоматизація виробничих процесів (11 заходів / проєктів). 
Фактичнии  обсяг фінансування – 42504,30 тис. грн (27364,90 тис. грн – кошти міського 
бюджету, 15139,40 тис. грн – власні кошти підприємства). 

У 2019 році Стратегічнии  план розвитку МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» 
включав 10 заходів / проєктів, які спрямовані на досягнення наступних стратегічних 
цілеи : модернізація парку мережевих насосів (1 захід / проєкт); зменшення втрат 
теплової  енергії  на етапі транспортування (6 заходів / проєктів); модернізація та 
автоматизація (3 заходи / проєкти); фактичнии  обсяг фінансування – 17371,91 тис. грн 
(9700,00 тис. грн – кошти міського бюджету, 7671,91 тис. грн – власні кошти 
підприємства). 

У 2020 році Стратегічнии  план розвитку МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» 
включав 6 заходів / проєктів, які спрямовані на досягнення наступних стратегічних 
цілеи : модернізація насосного парку (1 захід / проєкт); зменшення втрат теплової  
енергії  на етапі транспортування (1 захід / проєкт); модернізація та автоматизація 
виробничих процесів (3 заходи / проєкти); ефективне управління активами (1 захід / 
проєкт). Фактичнии  обсяг фінансування – 10209,237 тис. грн (власні кошти 
підприємства). 

Також у 2020 році реалізовувався план організаціи но-технічних заходів / 
проєктів, направлених на підвищення ефективності використання паливно-
енергетичних ресурсів, якии  містив 9 заходів / проєктів. Вартість впровадження даних 
заходів / проєктів становив 11166,685 тис. грн (власні кошти підприємства). Економія 
енергоресурсів за рік (розрахункова) становить: газ – 275,988 тис.м3, електроенергія – 
306,084 тис. кВт-год, що у грошовому еквіваленті становить 2717,779 тис. грн. 

На 2021 рік Стратегічнии  план розвитку МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» 
включає 11 заходів / проєктів, які спрямовані на досягнення наступних стратегічних 
цілеи : модернізація насосного парку; підвищення надіи ності та якості надання послуг з 
теплопостачання (1 захід / проєкт); зменшення втрат теплової  енергії  на етапі 
транспортування; підвищення надіи ності та якості надання послуг з теплопостачання 
(1 захід / проєкт); модернізація та автоматизація виробничих процесів; підвищення 
надіи ності та якості надання послуг з теплопостачання (7 заходів / проєктів); 
модернізація автопарку (1 захід / проєкт); ефективне управління активами (1 захід / 
проєкт). Фактичнии  обсяг фінансування – 14928,106 тис. грн (власні кошти 
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підприємства). Узагальнена інформація стосовно заходів / проєктів МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» за 2018-2021 роки відображена в таблиці 1. 

Таблиця 1. Заходи / проєкти Стратегічного плану розвитку МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» * 

Рік Кількість заходів/проєктів Обсяг фінансування, тис. грн 
2018 16 42504,30 
2019 10 17371,91 
2020 6 10209,237 
2021 11 14928,106 

*узагальнено авторами згідно даних підприємства 

Помітне певне коливання обсягу фінансувння Стратегічного плану розвитку МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго». Наи більшим фінансування було у 2018 році, 
наи меншим – у 2020 році, як і кількість заходів / проєктів. 

У 2018 році Стратегічнии  план розвитку МКП «Хмельницькводоканал» включав 
16 заходів / проєктів, які спрямовані на досягнення наступних стратегічних цілеи : 
стабільне та безперебіи не водопостачання (9 заходів / проєктів); стабільне та 
безперебіи не водовідведення (7 заходів / проєктів). Фактичнии  обсяг фінансування – 
73881,81 тис. грн (24825,94 тис. грн – кошти міського бюджету, 14526,67 тис. грн – власні 
кошти підприємства, 34529,2 тис. грн – інші джерела фінансування). 

У 2019 році Стратегічнии  план розвитку МКП «Хмельницькводоканал» включав 
14 заходів / проєктів, які спрямовані на досягнення аналогічних стратегічних цілеи  
попереднього року. Обсяг фінансування – 57603,53 тис. грн 

У 2020 році Стратегічнии  план розвитку МКП «Хмельницькводоканал» включав 
13 заходів / проєктів (обсяг фінансування – 80782,91 тис. грн ), а у 2021 році – 21 захід / 
проєкт (обсяг фінансування – 49465,55 тис. грн). Узагальнені показники наведені у 
таблиці 2. 

Таблиця 2. Заходи стратегічного плану розвитку МКП «Хмельницькводоканал» * 

Рік Кількість заходів/проєктів Обсяг фінансування, тис. грн 
2018 16 73881,81 
2019 14 57603,53 
2020 13 80782,91 
2021 21 49465,55 

*узагальнено авторами за даними підприємства 

Максимальним обсяг фінансування був у 2020 році, мінімальнии  заплановании  на 
2021 рік, хоча по обсягу заходів / проєктів 2021 рік лідирує (21 захід / проєкт) 
заплановано. 

Позитивним показником у діяльності МКП «Хмельницькводоканал» є залучення 
коштів міжнародних фінансових та донорських організаціи  [11] в рамках проєкту 
«Реконструкція каналізаціи них насосних станціи  № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому», де 
реципієнтом є Хмельницька міська рада, донором – НЕФКО, бенефіціаром – МКП 
«Хмельницькводоканал». Обсяг міжнародної  технічної  допомоги – кредитування 
проєкту у розмірі 820 тис. євро під 6% річних та отримання гранту у розмірі 160 тис. 
євро. Термін реалізації  проєкту (дата початку та закінчення реалізації ) – 2019 – 2029 рр. 

У 2018 році Стратегічнии  план розвитку КП «Південно-Західні тепломережі» 
включав 11 заходів / проєктів, які спрямовані на досягнення наступних стратегічних 
цілеи : зменшення споживання природного газу (3 заходи / проєкти); зменшення 
споживання електроенергії  (5 заходів / проєктів); зменшення втрат теплової  енергії  в 
теплових мережах (1 захід / проєкт); покращення якості надання послуг споживачам (2 
заходи / проєкти). Фактичнии  обсяг фінансування – 33796,68 тис. грн (20173,68 тис. грн 
– кошти міського бюджету, 7123 тис. грн – власні кошти підприємства, 6500 тис. грн – 
інші джерела фінансування). У 2019 році Стратегічнии  план розвитку КП «Південно-
Західні тепломережі» включав 7 заходів / проєктів (обсяг фінансування – 16653,11 тис. 
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грн), у 2020 році – 11 заходів / проєктів (обсяг фінансування – 12070,588 тис. грн), у 2021 
році – 11 заходів / проєктів (обсяг фінансування – 7629,905 тис. грн) (таблиця 3). 

Таблиця 3. Заходи Стратегічного плану розвитку КП «Південно-Західні 
тепломережі» * 

Рік Кількість заходів/проєктів Обсяг фінансування, тис. грн 
2018 11 33796,68 
2019 7 16653,11 
2020 11 12070,588 
2021 11 7629,905 

*узагальнено авторами за даними підприємства 

Помітна тенденція до зниження обсягу фінансування проєктної  діяльності 
підприємства. 

ХКП «Спецкомунтранс» теж здіи снює залучення коштів міжнародних фінансових 
та донорських організаціи  [11] в рамках договору гранту, якии  укладении  між ХКП 
«Спецкомунтранс», Хмельницькою міською радою та Європеи ським Банком 
Реконструкції  та Розвитку (ЄБРР) для Суб-проєкту щодо твердих відходів у місті 
Хмельницькии  (реципієнт – ХКП «Спецкомунтранс»; донор – Інвестиціи на Платформа 
Сусідства Європеи ського Союзу через ЄБРР; бенефіціар – ХКП «Спецкомунтранс»). 
Загальнии  бюджет проєкту – 5 млн. євро, обсяг міжнародної  технічної  допомоги – 
грантове співфінансування (безповоротні кошти) в сумі до 5 мільи онів євро на 
впровадження першого етапу проєкту модернізації  інфраструктури ТПВ у м. 
Хмельницькии . Обсяг співфінансування проєкту (грн), та джерела залучення коштів на 
співфінансування – Інвестиціи на Платформа Сусідства Європеи ського Союзу. Термін 
реалізації  проєкту (дата початку та закінчення реалізації ) – з 2020 р. 

Проаналізуємо виконання комунальними підприємствами Стратегічних планів 
розвитку у 2020 та 2021 роках [12] (певні відхилення у кількості заходів / проєктів 
пояснюються внесенням змін у Стратегічні плани розвитку підприємств). 

У 2020 році [12] КП «Хмельницьктеплокомуненерго» заплановано 6 заходів: 5 
заходів виконано, 1 захід не виконано; КП «Південно-Західні тепломережі» заплановано 
11 заходів: 9 заходів виконано, 2 заходи не виконано; МКП «Хмельницькводоканал» 
заплановано 14 заходів: 8 заходів виконано, 1 захід виконано частково, 5 заходів не 
виконано; ХКП «Спецкомунтранс» заплановано 11 заходів: 7 заходів виконано, 4 заходи 
не виконано (заходи перенесено на 2021 рік). 

Проаналізуємо виконання заходів / проєктів Стратегічних планів розвитку за 1 
півріччя 2021 року [9] КП «Хмельницьктеплокомуненерго» заплановано 10 заходів: 2 
заходи виконано, 6 заходів виконано частково, 2 заходи заплановано на наступні 
періоди. КП «Південно-Західні тепломережі» заплановано 11 заходів: 4 заходи виконано, 
3 заходи виконано частково, 4 заходи заплановані на наступні періоди. МКП 
«Хмельницькводоканал» заплановано 21 захід: 2 заходи виконано, 5 заходів виконано 
частково, 4 заходи не виконано (відсутність коштів), 10 заходів заплановані на наступні 
періоди. ХКП «Спецкомунтранс» заплановано 11 заходів: 4 заходи виконано, 2 заходи 
виконано частково, 2 заходи не виконано, 3 заходи заплановані на наступні періоди. 

Згідно аналізу виконання Стратегічних планів розвитку підприємствами 
очевидним є те, що всі досліджувані підприємства не виконали повністю заплановані 
проєкти / заходи. 

Проаналізуємо виконання комунальними підприємствами їх Інвестиційних 
програм [13] (таблиця 4 – 7).  

Отже, аналіз проєктної діяльності свідчить, що підприємства не у повному обсязі 
виконують заплановані проєкти / заходи. Тому необхідно активізувати процеси 
управління проєктною діяльністю із відповідним формуванням областей знань з 
управління проєктами: управління інтеграцією, масштабом, термінами, вартістю, 
якістю, ресурсами, комунікаціями, ризиками, закупівлями, стейкхолдерами проєктів. 
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Таблиця 4. Виконання заходів / проєктів Інвестиційної програми МКП 
«Хмельницькводоканал» 

Рік Кількість заходів/проектів Обсяг фінансування Відсоток 
виконання План Факт План Факт 

2018 15 10 9798,65 3520,52 36 
2019 10 5 10422,83 3131,21 30 
2020 8 2 11454,93 1507,84 13 
2021 12 1* 12266,10 1202,00* 9,8* 

*фактичні показники визначалися за 1-ше півріччя 2021 року 

Таблиця 5. Виконання заходів / проєктів Інвестиційної програми МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

Рік Кількість заходів/проектів Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ Відсоток 
виконання План Факт План Факт 

2018 10 10 6368,25 6368,25 100 
2019* 6 6 7003,37 7003,37 100 
2020 3 3 6368,25 6368,25 100 
2021 11 3** 9856,73 - - 

* зі змінами 
**фактичні показники визначалися за 1-ше півріччя 2021 року 

Таблиця 6. Виконання заходів / проєктів Інвестиційної програми КП «Південно-
Західні тепломережі» 

Рік 
Кількість заходів/проектів Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ Відсоток 

виконання План Факт План Факт 
2018* - - - - - 
2019** 6 4 3372,32 985,049 29,2 
2020 7 7 3609,50 3597,543 100*** 

2021**** 9 5 5179,89 - - 
*Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП) не була затверджена Інвестиційна програма підприємства на 2018 рік і були подані 
рекомендації для виключення інвестиційної складової з тарифу на теплову енергію. В розрахунку тарифів 
на теплову енергію, що були затверджені НКРЕКП, вилучена інвестиційна складова. 

** КП «Південно-Західні тепломережі» за 2019 рік виконало додатково низку енергозберігаючих та 
ремонтних заходів (16). В цілому, підприємство витратило за 2019 рік 18100,1 тис. грн (в тому числі з 
міського бюджету 2115,0 тис. грн) на заміну обладнання, ремонтні роботи та енергозберігаючі заходи. 

*** всі заходи виконані з економією фінансових ресурсів. Підприємство заощадило 11,952 тис. грн 
власних коштів, виконавши технічно Інвестиційну програму в повному обсязі. 

**** фактичні показники визначалися за 1-ше півріччя 2021 року 

Таблиця 7. Виконання заходів / проєктів Інвестиційної програми ХКП 
«Спецкомунтранс» 

Рік 
Кількість заходів/проектів Обсяг фінансування Відсоток виконання 

План Факт План Факт  
2018 3 3 6 191,4 8 107,7 100 
2019 3 3 6 191,4 7 065,2 - 
2020 3 3 6 191,4 5 106,1 - 
2021* 8 6 7095,40 1633,00 - 

*фактичні показники визначалися за 1-ше півріччя 2021 року 

Впровадження відповідної  системи управління знаннями проєктної  діяльності 
дозволить успішно реалізувати Стратегічнии  план розвитку підприємств та проєкти, які 
передбачені Стратегією розвитку міста Хмельницького на 2021-2025 роки [14] та 
Стратегічним планом розвитку Хмельницької  міської  територіальної  громади на 2021-
2025 роки [15]. 

Згідно Стратегії  розвитку міста Хмельницького на 2021-2025 роки [14] 
досліджувані підприємства беруть участь у якості виконавця (співвиконавця) у 
наступних проєктах (таблиця 8 – 11). 
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Таблиця 8. Участь у проєктах КП «Південно-Західні тепломережі» згідно Стратегії 
розвитку міста Хмельницького на 2021-2025 роки 

№ 
п/п 

Назва проєкту 
Період реалізації  

проєкту 

Орієнтовании  
обсяг 

фінансування 
проєкту, тис. грн 

Кількість 
заходів з 
реалізації  
проєкту 

1 Модернізація теплових мереж 2021-2025 роки 56830,0 1 

2 
Будівництво та реконструкція центральних 
теплових пунктів під котельні для гарячого 

водопостачання 
2021-2023 роки 13520,5 3 

3 Реконструкція та модернізація котелень 2021-2025 роки 25933,2 4 
4 Реалізація енергоефективних заходів 2021 – 2025 роки 55378,4 9 

Таблиця 9. Участь у проєктах МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» згідно 
Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2021-2025 роки 

№ 
п/п 

Назва проєкту 
Період реалізації  

проєкту 

Орієнтовании  обсяг 
фінансування 

проєкту, тис. грн 

Кількість заходів 
з реалізації  
проєкту 

1 Модернізація теплових мереж 2021-2025 роки 56830,0 1 

2 
Реалізація енергоефективних 

заходів 
2021 – 2025 

роки 
55378,4 9 

Таблиця 10. Участь у проєктах МКП «Хмельницькводоканал» згідно Стратегії 
розвитку міста Хмельницького на 2021-2025 роки 

№ 
п/п 

Назва проєкту 
Період 

реалізації  
проєкту 

Орієнтовании  
обсяг 

фінансування 
проєкту, тис. 

грн 

Кількість 
заходів з 
реалізації  
проєкту 

1 
Будівництво другої  черги водогону від с. 

Чернелівка 
2021-2025 

роки 
258951,1 1 

2 
Реконструкція та переобладнання артезіанських 

свердловин №№ 6а, 9, 17 
2021-2022 

роки 
813,8 1 

3 
Реконструкція головної  каналізаціи ної  насосної  

станції  на вул. Трудовіи , 6Б 
2021-2025 

роки 
18513,3 1 

4 Реконструкція системи водопостачання міста 
2022-2025 

роки 
177800,8 1 

5 
Будівництво мереж водопостачання та 
водовідведення у мікрорайонах міста 

2021-2025 
роки 

8436,3 1 

6 Реалізація енергоефективних заходів 
2021-2025 

роки 
55378,4 9 

7 
Будівництво вуличних мереж водовідведення, 
каналізаційних колекторів, каналізаційних 
насосних станцій у мікрорайонах міста 

2021-2025 
роки 

117995,9 6 

8 
Будівництво сучасних каналізаційних очисних 

споруд господарсько-побутових стоків 
2021-2025 

роки 
750000,0 1 

Таблиця 11. Участь у проєктах ХКП «Спецкомунтранс» згідно Стратегії розвитку 
міста Хмельницького на 2021-2025 роки 

№ 
п/п 

Назва проєкту 
Період реалізації  

проєкту 

Орієнтовании  
обсяг фінансу-
вання проєкту, 

тис. грн 

Кількість 
заходів з 
реалізації  
проєкту 

1 
Реконструкція полігону твердих побутових 

відходів 
2021-2023 роки 330200,0 4 

2 
Будівництво комплексу з переробки 

твердих побутових відходів 
2021-2023 роки 553800,0 4 

3 Свідомі громадяни – чисте місто 2021-2025 роки 380,0 4 

Згідно Стратегічного плану розвитку Хмельницької  міської  територіальної  
громади на 2021-2025 роки [15] досліджувані підприємства беруть участь у якості 
виконавця (співвиконавця) у наступних проєктах (таблиця 12 – 15). 
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Таблиця 12. Участь у проєктах КП «Південно-Західні тепломережі» згідно 
Стратегічного плану розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 

2021-2025 роки 

№ 
п/п 

Назва проєкту 
Період реалізації  

проєкту 

Орієнтовании  
обсяг фінансу-
вання проєкту, 

тис. грн 

Кількість 
заходів з 
реалізації  
проєкту 

1 
Будівництво та реконструкція центральних 

теплових пунктів 
2021-2023 роки 19496,5 1 

2 Реалізація енергоефективних заходів 2021-2025 роки 167391,6 9 

Таблиця 13. Участь у проєктах МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» згідно 
Стратегічного плану розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 

2021-2025 роки 

№ 
п/п 

Назва проєкту 
Період 

реалізації  
проєкту 

Орієнтовании  обсяг 
фінансування проєкту, тис. 

грн 

Кількість заходів з 
реалізації  проєкту 

1 
Реалізація 

енергоефективних 
заходів 

2021-2025 
роки 

167391,6 9 

Таблиця 14. Участь у проєктах МКП «Хмельницькводоканал» згідно Хмельницької 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

№ 
п/п 

Назва проєкту 
Період реалізації  

проєкту 

Орієнтовании  
обсяг 

фінансування 
проєкту, тис. 

грн 

Кількість 
заходів з 
реалізації  
проєкту 

1 
Забезпечення якісною питною водою 

мешканців громади 
2021-2025 роки 437565,7 3 

2 
Будівництво/капітальнии  ремонт мереж 

водопостачання та водовідведення 
2021-2025 роки 166629,0 10 

3 Реалізація енергоефективних заходів 2021-2025 роки 167391,6 9 

4 
Будівництво/реконструкція каналізаціи них 
насосних станціи , каналізаціи них колекторів, 

вуличних мереж водовідведення 
2021-2025 роки 171939,3 11 

5 
Будівництво/реконструкція каналізаціи них 

очисних споруд господарсько-побутових стоків 
2021-2025 роки 775000,0 2 

Таблиця 15. Участь у проєктах ХКП «Спецкомунтранс» згідно Хмельницької 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

№ 
п/п 

Назва проєкту 
Період реалізації  

проєкту 

Орієнтовании  обсяг 
фінансування 

проєкту, тис. грн 

Кількість заходів 
з реалізації  
проєкту 

1 
Реконструкція полігону твердих побутових 

відходів 
2021-2025 роки 330200,0 4 

2 
Будівництво комплексу з переробки 

твердих побутових відходів 
2021-2023 роки 553800,0 4 

3 Екологічно свідомі мешканці громади 2021-2025 роки 11000,0 7 

Отже, досліджувані підприємства ведуть активну проєктну діяльність, а також 
значна кількість проєктів планується реалізуватись у період 2021 – 2025 років.  

У результаті проведеного аналізу виконання заходів Стратегічних планів 
розвитку комунальних підприємств можна зробити висновки: на досліджуваних 
підприємствах необхідне комплексне оцінювання стану та оновлення основних засобів; 
з метою досягнення на досліджуваних підприємствах фінансової  стабільності необхідне 
скорочення витрат комунальних підприємств на енергоресурси, зменшення втрат 
теплової  енергії , зменшення втрат при водопостачанні та водовідведенні; комунальні 
підприємства мають визначити однією з пріоритетних стратегічних цілеи  – покращення 
якості послуг, які вони надають; для збільшення дохідності комунальних підприємств 
необхідно розвивати існуючі додаткові послуги, впроваджувати нові, тобто активно 
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заи матися інноваціи ною діяльністю, котра реалізується через успішно впроваджені 
інноваціи ні проєкти; навчання персоналу та управління знаннями підприємства 
повинно відповідати загальніи  стратегії  розвитку підприємств. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Аналіз проєктної  діяльності свідчить, що досліджувані комунальні підприємства 
Хмельницького не у повному обсязі виконують заплановані проєкти / заходи. Це 
спричиняє невиконання ї х Стратегічних планів розвитку та зниженню ї х рівня 
інноваціи ної  активності. Тому необхідно активізувати процеси управління проєктною 
діяльністю із відповідним формуванням областеи  знань з управління проєктами: 
управління інтеграцією, масштабом, термінами, вартістю, якістю, ресурсами, 
комунікаціями, ризиками, закупівлями, стеи кхолдерами проєктів. 

Однією з наи вагоміших проблем при реалізації  проєктної  діяльності є необ-
хідність залучення та навчання персоналу, яке повинно відповідати загальніи  стратегії  
розвитку підприємств. Про це свідчить і SWОT-аналіз підприємств, в якому досліджувані 
підприємства серед слабких сторін вказали систему кадрового забезпечення на 
підприємствах, яка потребує збільшення витрат підприємства на навчання персоналу; 
відсутність резерву кадрів; низькии  рівень заробітної  плати працівників підприємства, 
що унеможливлює залучення висококваліфікованого персоналу. 

Підвищення ефективності роботи комунальних підприємств потребує істотних 
змін в управлінні бізнес-процесами. З метою управління ефективністю бізнес-процесів 
необхідно здіи снювати розвиток компетентності персоналу, стимулювання персоналу, 
формування ефективної  команди. Також необхідно управляти комунікаціями, інформа-
цією, здіи снювати інноваціи ну діяльність та підтримувати клієнтоорієнтованість 
підприємств. Вказані проблемні аспекти можна вирішити шляхом впровадження 
системи управління знаннями проєктно-орієнтованого підприємства. Дана система має 
містити комплекс економіко-математичних моделеи  управління знаннями операціи ною 
та проєктною діяльністю підприємства. В результаті успішної  реалізації  проєктів 
збільшується рівень знань членів команди проєкту та примножується рівень 
організаціи них знань підприємства, що призводить до підвищення конкурентних 
переваг підприємств та посилення позиції  на ринку робіт і послуг. 
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Анотація 
У статті обґрунтовано сутність продуктивності праці. Визначено, що це виробництво певної кількості 
продукції (або виконаних робіт установленої якості) за одиницю робочого часу. Продуктивність праці є 
одним з головних показників, який визначає розвиток галузі, підприємства. Аналіз динаміки 
продуктивності праці на одного зайнятого в сільському господарстві України показав позитивні 
результати. Проте досягнутий рівень не відповідає сучасним вимогам. Виокремлено фактори зростання 
продуктивності праці: організаційно-економічні, техніко-економічні, соціально-економічні, природно-
кліматичні. За результатами кореляційно-регресійного аналізу встановлено фактори, що мають 
найбільший прямий вплив. Інвестиції в аграрний сектор, зростання заробітних плат у галузі, 
передбачуваність регуляторної політики держави, удосконалені земельні відносини, механізми державної 
підтримки сільгоспвиробників та підвищення ефективності державного управління галуззю сприятимуть 
зростанню продуктивності праці в сільському господарстві.  
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Abstract 
The essence of labor productivity is substantiated in the article. It is determined that it is the production of a certain 
amount of products (or work performed of the established quality) per unit of working time. Labor productivity is one 
of the main indicators that determines the development of the industry, enterprise. The analysis of agricultural 
products showed that in general there is a positive trend, in particular crop production. Livestock production is 
characterized by a decrease. Enterprises produce the most agricultural products - 66% (11.6% of farms), respectively 
households – 34%. Analysis of the dynamics of labor productivity per employee in agriculture of Ukraine showed 
positive results. The growth rate in the industry over the past 5 years is 48.81%, including in crop production - 44.61%, 
in animal husbandry - 61.78%. However, the achieved level does not meet modern requirements. Factors of labor 
productivity growth are singled out: organizational-economic, technical-economic, socio-economic, natural-climatic. 
Correlation-regression analysis was used to study the influence of individual factors on labor productivity. It is 
established that the following have the greatest direct impact: the average engine power of the tractor, the cost of fixed 
assets, the average monthly salary. The following have the opposite effect: population, number of employees in the 
agriculture. A positive financial result in agriculture does not increase labor productivity. Investments, wage growth in 
the agricultural sector, predictability of state regulatory policy, improved land relations, mechanisms of state support 
for farmers and improving the efficiency of public administration will help increase labor productivity in agriculture.  
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Вступ 

Продуктивність праці - одна з наи важливіших економічних категоріи , у якіи  
наи більш повно відображається ефективність суспільного виробництва. Тут акумулю-
ється в тісному поєднанні ефективність використання робочої  сили, земельних, 
матеріально-технічних і фінансових ресурсів. Підвищення продуктивності праці нале-
жить до вирішальних умов розвитку аграрного виробництва, і на ціи  основі забезпе-
чення значного поліпшення матеріального добробуту украї нського народу, здіи снення 
соціальних перетворень на селі. 

Економічнии  аналіз тенденціи  розвитку продуктивності праці, впливу окремих 
чинників на ї ї  рівень, обґрунтування основних мотивів, які стимулюють працівників до 
ефективної  діяльності в аграрних формуваннях ринкового типу, потребує подальшого 
ґрунтовного дослідження цієї  важливої  проблеми. 

У зв'язку з важливістю проблеми як в теоретичному, так і в практичному значенні 
вона тривалии  період була і нині залишається предметом досліджень багатьох науково-
дослідних установ, учених-економістів. Значнии  вклад у вивчення стану та розроблення 
напрямів підвищення продуктивності праці в сільському господарстві в різнии  час 
унесли відомі економісти-аграрники: В. Я. Амбросов [5], М. М. Бабич [1], С. Л. Брю [4], 
С. М. Кожем’якіна [3], Г. Є. Мазнєв [5], К. Р. Макконелл [4], Н. І. Патика [3], П. Т. Саблук [5], 
А. Д. Чикуркова [7], Р. М. Чорна [8] та ін. 

Незважаючи на численні вітчизняні и  зарубіжні масштабні дослідження, окремі 
аспекти проблеми продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві 
потребують уточнень, що зумовлено особливостями нинішнього періоду розвитку 
галузі. Подальшого дослідження и  обґрунтування вимагають основні фактори, що 
впливають на ефективність праці, та розроблення напрямів підвищення продуктивності 
праці на сільськогосподарських підприємствах, що вказує на актуальність теми, ї ї  
теоретичну и  практичну спрямованість. 

Формулювання цілей статті 

Метою дослідження є обґрунтування сутності продуктивності праці, проведення 
аналізу динаміки продуктивності праці в сільському господарстві Украї ни та виявлення 
основних факторів, що впливають на рівень показника. 

Виклад основного матеріалу 

Проблема продуктивності праці посідає важливе місце в економіці краї ни. 
Продуктивність праці – важливии  трудовии  показник. Особливого значення набуває 
зростання продуктивності праці в сільському господарстві. Від и ого рівня і динаміки 
залежить чисельність працівників у галузі, рівень і фонд оплати праці, нарощування 
обсягів виробництва конкурентоспроможної  продукції , забезпечення продовольчої  
безпеки краї ни. 

Сутність категорії  продуктивності праці окремі дослідники вбачають як здатність 
конкретної  праці виробляти певну кількість матеріальних благ (продукції ) за одиницю 
робочого часу, як ступінь плодотворності, здатності конкретної  робочої  сили виробляти 
споживчі цінності чи виконувати будь-яку корисну роботу [8]. 

К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю під продуктивністю праці розуміють середніи  продукт 
праці чи виробіток одного робітника за одну годину. Іншими словами, це поняття 
характеризує відношення результату до витрат праці [4]. 

Існує думка, що продуктивність праці – це плодотворність, ефективність суспіль-
ної  праці в процесі виробничої  діяльності людеи , здатність конкретних робітників 
виробляти певну кількість продукції  (або виконувати певнии  обсяг робіт установленої  
якості) за одиницю робочого часу [5]. 

Оцінка продуктивності праці може здіи снюватися за сукупними витратами живої  
та уречевленої  в засобах і предметах виробництва праці. Зокрема Р. М. Чорна зазначає, 
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що між ними існує тіснии  діалектичнии  взаємозв'язок: жива праця, взаємодіючи з 
уречевленою, створює матеріальні блага, а уречевлена, у свою чергу, сприяє зниженню 
витрат живої  праці [8]. 

Результати діяльності підприємств характеризуються обсягом виробленої  
продукції  (табл. 1). 

Таблиця 1. Виробництво продукції сільського господарства в усіх категоріях 
господарств* 

Показники  
Роки Відносне відх-ня 2019 

до 2015 рр.,% 2015 2016 2017 2018 2019 
Продукція сільського 
господарства - всього 

596832,8 634433,1 620475,6 671294,0 680982,4 114,10 

у тому числі: 
рослинництво 

453016,9 494461,9 480157,0 5293473 538705,6 118,92 

тваринництво 143815,9 139971,2 140318,6 1419463 142276,8 98,93 

*(у постійних цінах 2016 року; млн грн) [6]. 

Аналіз обсягів виробництва продукції  сільського господарства показав, що в 
загальному спостерігається позитивна динаміка (114,10%), зокрема продукції  
рослинництва (118,92%). На 1,07% зменшилося виробництво продукції  тваринництва. 
Наи більше сільськогосподарської  продукції  виробляють підприємства – 66% (зокрема 
фермерські господарства 11,6%), відповідно домашні господарства – 34%. 

Продуктивність праці була і буде одним з головних показників, якии  визначає 
розвиток галузі, підприємства. Взаємозв'язок між продуктивністю праці и  економічним 
зростанням очевиднии , адже продуктивність праці у ринковіи  економіці є одним з 
чинників формування сукупної  пропозиції  (табл. 2). 

Таблиця 2. Продуктивність праці на одного зайнятого в сільському господарстві 
України* 

Показник 
Роки Відносне відх-ня 

2019 до 2015 рр., % 2015 2016 2017 2018 2019 
Сільськогосподарське 
виробництво - всього 

624,0 765,0 755,0 867,7 928,6 148,81 

у тому числі: 
рослинництво 

660,0 804,0 777,4 900,1 954,4 144,61 

тваринництво 503,9 614,6 664,8 730,4 815,2 161,78 

*(у постійних цінах 2016 року; тис. грн) [6]. 

Аналіз динаміки продуктивності праці на одного заи нятого в сільському 
господарстві Украї ни показав позитивні результати [6]. Зростання показника в галузі 
протягом останніх 5 років становить 48,81%, у тому числі в рослинництві – 44,61%, у 
тваринництві – 61,78%. Проте досягнутии  рівень продуктивності праці в 
сільськогосподарському виробництві Украї ни не відповідає ні наявним природним та 
матеріально-технічним ресурсам, ні сучасним вимогам. Рівень продуктивності праці в 
Украї ні є  меншим порівняно з Німеччиною в 3 рази, Францією – в 4, Великою Британією 
– 4,5, Канадою – 5,7, США - 8,5, Чехословаччиною – 1,6, Угорщиною – в 1,8 рази [8]. 

Фактори зростання продуктивності праці – це рушіи ні сили або причини, під 
впливом яких змінюється ї ї  рівень. Практичне використання факторів продуктивності 
праці викликає необхідність системного підходу та об'єднання ї х у відносно однорідні 
групи, які поділяємо на чотири групи: 

1) організаціи но-економічні, що включають поглиблення спеціалізації  і розвиток 
кооперації , вдосконалення організації  виробництва и  праці, поліпшення и ого 
нормування, ліквідацію простої в з організаціи них причин, скорочення чисельності 
обслуговуючого персоналу; 
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2) техніко-економічні: вдосконалення техніки, технології , комплексна механі-
зація виробництва та електрифікація, ліквідація простої в з технічних причин; 

3) соціально-економічні: вдосконалення матеріального и  морального стимулю-
вання праці, дотримання трудової  дисципліни, підвищення кваліфікації  працівників, 
ліквідація плинності кадрів, поліпшення умов праці, побуту и  відпочинку працівників, 
відродження змагання в трудових колективах; 

4) природно-кліматичні: клімат, родючість ґрунтів, продуктивність тварин [9]. 
На території  Украї ни сформовані неоднакові умови для сільськогосподарського 

товаровиробника, що сери озно позначається на ефективності, в тому числі и  
продуктивності праці. 

Проаналізуємо деякі фактори, які можуть впливати на продуктивність праці в 
сільському господарстві [2, 6]. 

Таблиця 3. Окремі фактори впливу на продуктивність праці в сільському 
господарстві 
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Позначення  х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 Y 

2011 1786,0 561,0 14412,2 16703,0 115786,0 83,0 151,3 25565,9 472,4 
2012 2024,0 574,0 14328,0 19086,0 135426,0 85,9 150,1 26992,7 458,1 
2013 2269,0 429,9 14249,7 18640,0 151833,0 88,4 146,0 15147,3 583,2 
2014 2476,0 419,1 14164,9 18388,0 167283,0 90,4 130,8 20529,5 635,6 
2015 3140,0 417,0 13341,0 29310,0 205575,0 94,1 127,9 101996,1 624,0 
2016 3916,0 410,0 13191,0 49660,0 264859,0 95,1 132,7 90122,1 765,0 
2017 5761,0 405,0 13087,2 63401,0 335303,0 97,0 129,3 78786,1 755,4 
2018 7166,0 391,0 12972,9 65059,0 399526,0 98,0 128,7 70770,2 867,7 
2019 8738,0 383,0 12812,0 58555,0 412489,0 99,1 130,5 90836,3 928,6 

Відносне відх-ня 
2019 р. до 2011, % 

489,25 68,25 88,90 350,57 356,25 119,40 86,25 355,30 196,57 

Для вивчення впливу факторів на продуктивність праці використано 
кореляційно-регресійний аналіз: встановлення взаємозв’язку між результативною 
(продуктивність праці в сільському господарстві) (y) та факторною (x) ознаками 
(табл. 4). Вихідні значення показників розміщено в табл. 3. 

Таблиця 3. Окремі фактори впливу на продуктивність праці в сільському 
господарстві 

Позначення Факторна ознака (чинник) 
Коефіцієнт 

детермінації 
Коефіцієнт 
кореляції 

х1 Середньомісячна заробітна плата, грн 0,873079 0,934387 
х2 Кількість наи маних працівників у галузі, тис. осіб 0,716648 -0,84655 
х3 Чисельність сільського населення, тис. осіб 0,837755 -0,91529 

х4 Капітальні інвестиції , млн грн 0,801343 0,895177 

х5 Основні засоби, млн грн 0,919203 0,958751 
х6 Середня потужність двигуна трактора, кВт 0,861896 0,944759 
х7 Трактори, тис. шт. 0,616644 -0,78527 

х8 
Фінансовии  результат до оподаткування в сільському 

господарстві, млн грн 
0,472179 0,687153 

Коефіцієнт кореляції – показник, який використовують для вимірювання 
щільності зв'язку між результативними й факторними ознаками в кореляційно-
регресійній моделі за лінійної залежності. За абсолютною величиною коефіцієнту 
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кореляції коливається в межах від -1 до +1. Коефіцієнт детермінації (R2) – статистичний 
показник, що використовується в статистичних моделях як міра залежності варіації 
залежної змінної від варіації незалежних змінних. Іншими словами, чисельно показує, 
яка частина варіації залежної змінної пояснена моделлю. Вказує, наскільки отримані 
спостереження підтверджують модель. Коефіцієнт приймає значення від 0 до 1. 
Вважається, що чим ближче коефіцієнт до 1, тим кращою є модель. 

Рис. 1. Графіки кореляційних полів, відповідно до змінних (факторних ознак) 

Отже, серед досліджуваних факторів на продуктивність праці в сільському госпо-
дарстві найбільший прямий вплив мають такі: середня потужність двигуна трактора, 
вартість основних засобів, середньомісячна заробітна плата. Обернений вплив мають: 
чисельність населення, кількість найманих працівників у галузі. Позитивний фінан-
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совий результат у сільському господарстві не забезпечує зростання продуктивності 
праці. 

Найбільш важливий і ефективний чинник у зростанні продуктивності праці в 
сільському господарстві є використання передової техніки, економної технології. 
Аграрна сфера економіки, як ніяка інша, вимагає великих інвестицій, що дозволить 
перевести галузь на ефективне виробництво, скоротити втрати сільськогосподарської 
продукції на різних стадіях. Інвестиції в аграрний сектор стримує низький рівень 
розвитку інфраструктури – в багатьох регіонах немає якісних доріг, до промислових 
майданчиків не підведені водопровід і каналізація. Інвестиції стають невигідними, якщо 
бізнесу доводиться вкладати не тільки у підприємства, а й в інфраструктуру. У зв’язку з 
цим потрібно дати стимули бізнесу – розвивати агропромисловий комплекс і, разом з 
ним, сільські території. Уряду необхідно розробити програму спільного розвитку 
територій за участю держави та компаній [9]. 

Україні потрібно займатися глибокою переробкою, яка на сьогодні відсутня. 
Продукція сільського господарства повинна максимально перероблятися там, де вона 
виробляється. Тільки таким чином Україна зможе вирішити головну проблему – низьку 
продуктивність праці. Якщо порівнювати середній показник доданої вартості на одного 
робітника ЄС і України, то в Україні він менше в 6 разів, а від Франції менше в 20 разів. 
Причинами низької продуктивності сільського господарства є технологічна та технічна 
відсталість АПК. У Німеччині тисячу гектарів землі обробляють 90 тракторів, в Україні - 
десять. Більшість цієї техніки вже морально і фізично застаріла. Низька продуктивність 
праці в Україні є результатом невідповідності техніки й капіталоозброєності праці, яка є 
в 3 рази нижча, ніж в США. Вже багато десятиріч продуктивність праці в сільському 
господарстві України складає 20-25% рівня США [8].  

Важливим залишається і стимулюючий фактор – задоволеність працівників мате-
ріальними умовами (заробітною платою, преміями, доплатами за стаж роботи, посібни-
ками, продажем продукції своїм працівникам зі знижкою та ін.). Варто зауважити, що в 
2019 році середня заробітна плата в сільському господарстві становила 8738 грн, що на 
25,87% менше, ніж у промисловості, та на 16,76%, ніж середня по Україні [2]. Інші 
важливі форми мотивації - моральне заохочення працівника, просування його по службі, 
підвищення кваліфікації, створення сприятливої соціальної атмосфери, розвиток довіри 
і взаєморозуміння усередині колективу, самостійність і відповідальність і т. д. 

Проведення системних реформ в сільському господарстві має забезпечити техно-
логічне переоснащення галузі, перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний 
на внутрішньому й зовнішньому ринках сектор економіки. Для цього необхідно 
створити умови для залучення інвестицій, які дозволять підвищити ефективність 
сільськогосподарського виробництва. Зокрема слід вирішити такі завдання: 

– забезпечити передбачуваність регуляторної політики держави; 
– удосконалити земельні відносин; 
– удосконалити механізми державної підтримки сільгоспвиробників; 
– підвищити ефективність державного управління галуззю. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, зростання рівня продуктивності праці в сільському господарстві є 
важливим для підвищення конкурентоспроможності економіки в цілому. Проблема 
потребує більш глибокого вивчення в частині соціально-економічних процесів, що 
впливають на цеи  показник. До них належать інвестиціи ні процеси, соціально-трудові 
відносини, реформування заробітної  плати, земельних відносин тощо.  

Перспективними напрямами подальших розвідок щодо підвищення 
продуктивності праці в сільському господарстві є розробка пропозиціи  щодо заходів 
економічної  політики з підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. 
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Анотація 
Вступ. Потенціал інтеграції у агропромисловому комплексі – це можливість залучення інвестиційних 
ресурсів, покращення результатів господарської діяльності, підвищення рівня виробничо-технологічного 
розвитку та удосконалення організації системи управління внаслідок розширення та поглиблення 
внутрішньогосподарських зв’язків, спільного використання необоротних і оборотних активів, концентрації 
прав власності та контролю за діяльністю суб’єктів господарювання задля досягнення запланованих 
результатів. Сучасний стан агропромислового комплексу національної економіки та поширення пандемії 
COVID-19 обмежує соціально-економічні можливості у внутрішньогалузевому середовищі та надає 
інерційність процесам стратегічного розвитку агропромислового комплексу країни. 
Метою статті є формування інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії розвитку 
агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів.  
Матеріали та методи. Методичним підґрунтям у процесі наукового дослідження стали наукові праці відомих 
українських та зарубіжних науковців, законодавство України та нормативні акти. Під час дослідження були 
використані загальнонаукові і спеціальні методи: аналізу, діагностики, синтезу, індукції, дедукції – для 
формування інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії розвитку агропромислового комплексу в 
умовах глобальних викликів; було використано метод узагальнення та конкретизації щодо взаємозв’язку 
господарських процесів пов’язаних з інвестиційно-інноваційною інтеграційною стратегією. 
Результати. У науковому дослідженні запропоновано процес  формування інвестиційно-інноваційної 
інтеграційної стратегії розвитку агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів. 
Висновки. За результатами дослідження, обґрунтовано, що запропонований процес формування 
інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії розвитку агропромислового комплексу в умовах 
глобальних викликів враховує специфічні особливості функціонування суб’єктів господарювання в ринковому 
середовищі та здатністю їх вирішувати питання розширення ринків збуту агропромислової продукції або 
послуг, поліпшення конкурентного середовища на споживчому ринку та врахування стратегічних 
пріоритетів стейкхолдерів. Стратегія повинна передбачати синтез та семантичне моделювання 
інвестиційної, інноваційної та інтеграційної складової, які впливають на розвиток агропромислового 
комплексу з урахуванням системних принципів, параметрів, важелів і методів, що забезпечує вирішення 
стратегічних завдань в умовах глобальних викликів. 

Ключові слова: агропромисловий комплекс, розвиток, структурно-функціональне забезпечення, 
глобалізація, інтеграція, сталий розвиток, соціально-економічні аспекти, стратегічні імперативи, 
інновації, стратегія. 
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Abstract 
Introduction. The potential for integration in the agro-industrial complex is the ability to attract investment 
resources, improve economic performance, increase production and technological development and improve the 
organization of the management system due to the expansion and deepening of internal economic relations, joint use 
of non-current and current assets. activities of business entities to achieve the planned results. The current state of 
the agro-industrial complex of the national economy and the spread of the COVID-19 pandemic limits the socio-
economic opportunities in the intra-industry environment and gives inertia to the processes of strategic development 
of the agro-industrial complex of the country.  
The aim of the article is to form an investment and innovation integration strategy for the development of the agro-
industrial complex in the context of global challenges. 
Materials and methods. The methodological basis in the process of scientific research were the scientific works of 
famous Ukrainian and foreign scientists, the legislation of Ukraine and regulations. During the research, general 
scientific and special methods were used: analysis, diagnostics, synthesis, induction, deduction - for the formation of 
investment and innovation integration strategy for the development of the agro-industrial complex in the face of 
global challenges; the method of generalization and specification of the relationship of economic processes related to 
the investment and innovation integration strategy was used. 
Results. The research proposes the process of forming an investment and innovation integration strategy for the 
development of the agro-industrial complex in the context of global challenges. 
Conclusions. According to the results of the study, it is substantiated that the proposed process of formation of 
investment and innovation integration strategy of agro-industrial complex development in the conditions of global 
challenges takes into account specific features of functioning of economic entities in market environment and their 
ability to solve markets. consumer market and taking into account the strategic priorities of stakeholders. The 
strategy should provide for the synthesis and semantic modeling of the investment, innovation and integration 
components that affect the development of the agro-industrial complex, taking into account system principles, 
parameters, levers and methods that ensure the solution of strategic challenges in global challenges. 

Key words: agro-industrial complex, development, structural and functional support, globalization, integration, 
sustainable development, socio-economic aspects, strategic imperatives, innovations, strategy. 

JEL classification: К15 

Вступ 

Стратегічне управління розвитком агропромислового комплексу охоплює нор-
мативно-правові, організаціи ні, структурні, функціональні, виробничі, інвестиціи ні, 
інноваціи ні, економічні, соціальні и  екологічні аспекти. Пріоритетом системи стратегіч-
ного управління розвитком агропромислового комплексу в умовах поширення пандемії  
COVID-19 та агресивної  політики зовнішнього оточення є забезпечення сталого соціаль-
но-економічного зростання, підвищення соціально-економічних стандартів та забезпе-
чення продовольчої  безпеки краї ни. Тому, з урахуванням визначених аспектів, 
формування інвестиціи но-інноваціи ної  інтеграціи ної  стратегії  розвитку агропромис-
лового комплексу в умовах глобальних викликів є актуальним та необхідним завданням 
сьогодення. 

Теоретичні аспекти формування стратегії  розвитку агропромислового комплексу 
широко представлені у наукових працях: М. Тодаро, Р. Харрод, Т. Шульц, И . Шумпетер. 
Деякі методичні аспекти фундаменту системи стратегічного управління у агропро-
мисловому комплексі відображені у працях: П. Гаи дуцькии , О. Головченко, М. Дем’янен-
ко, Г. Запша, В. Ільчук, М. Крапивко, А. Лисецькии , М. Лендел, Ю. Лупенко, Є. Масленніков, 
Ю. Мельник, Б. Пасхавер, О. Радченко, М. Сахацькии , П. Саблук, Ю. Сафонов, М. Хвесик, 
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О. Чубукова, О. Шебаніна та ін. Таким чином, не зважаючи на колосальну теоретичну та 
методологічну базу наукових результатів дослідження з питання стратегічного 
розвитку агропромислового комплексу та и ого інфраструктури, ще и  досі залишається 
безліч питань, особливо в умовах сучасних викликів, які пов’язані з розповсюдженням 
пандемії  COVID-19.  

Мета статті 

Метою дослідження є формування інвестиціи но-інноваціи ної  інтеграціи ної  
стратегії  розвитку агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Інвестиціи но-інноваціи нии  інтеграціи нии  процес у агропромисловому комплексі 
– це взаємопов’язане комплексне поєднання інвестиціи  та інноваціи  з цілеспрямованою 
взаємодією між суб’єктами господарювання агропромислового комплексу. 

Формування інвестиціи но-інноваціи ної  інтеграціи ної  стратегії  розвитку 
агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів спирається на Закони 
Украї ни «Про інвестиціи ну діяльність» та «Про інноваціи ну діяльність». 

Закон Украї ни «Про інвестиціи ну діяльність» спрямовании  на забезпечення 
рівного захисту прав, інтересів і маи на суб’єктів інвестиціи ної  діяльності незалежно від 
форм власності, а також на ефективне інвестування національної  економіки, розвитку 
міжнародного економічного співробітництва та інтеграції . Він визначає загальні 
правові, економічні та соціальні умови інвестиціи ної  діяльності у національному 
макроекономічному середовищі [1]. 

Закон Украї ни «Про інноваціи ну діяльність» визначає правові, економічні та 
організаціи ні засади державного регулювання інноваціи ної  діяльності в Украї ні, 
встановлює форми стимулювання державою інноваціи них процесів і спрямовании  на 
підтримку розвитку економіки Украї ни інноваціи ним шляхом. Згідно із цим Законом 
державну підтримку одержують суб’єкти підприємницької  діяльності всіх форм 
власності, які реалізують в Украї ні інноваціи ні проекти [1].  

Формування інвестиціи но-інноваціи ної  інтеграціи ної  стратегії  розвитку 
агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів залежить від відповідних 
передумов: нормативно-правові; соціально-економічні; структурно-функціональні. 

На рис. 1 визначені умови формування інвестиціи но-інноваціи ної  інтеграціи ної  
стратегії  розвитку агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів.  

Формуванню інвестиціи но-інноваціи ної  інтеграціи ної  стратегії  розвитку агро-
промислового комплексу в умовах глобальних викликів сприяє: 

– сприятлива система інституціи ного регулювання національної  економіки; 
– розвиток фундаментальної  та прикладної  науки у національному макро-

економічному середовищі; 
– розвиток людського капіталу наукової  формації ;  
– інституціи ні замовленея на проведення науково-дослідних, дослідно-конструк-

торських і технологічних робіт, які сприяють початковому попиту на інновації  (нововве-
дення), які потім знаходять відповідне застосування у агропромисловому комплексі;  

– міжнародна науково-технічна кооперація; 
– підтримка національних інвестиціи них та інноваціи них проектів; 
– пріоритетні напрями інвестиціи но-інноваціи ної  діяльності у національніи  

економіці; 
– створення та функціонуванні інвестиціи но-інноваціи ної  інфраструктури 

(центри, фонди, технопарки, технополіси, бізнес-інкубатори); 
– трансферт сучасних технологіи ; 
– цифровізація національної  економіки. 
Інвестиціи на діяльність у агропромисловому комплексі – це перманентнии  

процес, яка розвивається у відповідніи  логічніи  закономірності та відіграє суттєве 
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значення у господарськіи  діяльності агропромислового комплексу та и ого інфраструк-
турної  складової . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Умови формування інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії 
розвитку агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів 

Для підвищення конкурентоспроможності у агропромисловому комплексі 
необхідно трансформувати умови поточної  діяльності та ставити за мету модернізації  
внутрішньогосподарського процесу. З цією метою рекомендується застосовувати 
інвестиціи но-інноваціи ну інтеграціи ну стратегію розвитку агропромислового 
комплексу в умовах глобальних викликів. 

Таким чином, інвестиціи но-інноваціи на інтеграціи на стратегія розвитку 
агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів – це цілеспрямовании  
комплекс пріоритетних напрямів функціонування та розвитку агропромислового 
комплексу з урахуванням інвестиціи но-інноваціи ного потенціалу та вибір максимально 
ефективних шляхів ї х реалізації  під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів.  

Відмітимо, що формування інвестиціи но-інноваціи ної  інтеграціи ної  стратегії  
розвитку агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів складнии  
творчии  управлінськии  процес, якии  ґрунтується на прогнозуванні кон’юнктурних умов 
у національному макроекономічному середовищі. 

Необхідно пам’ятати, що інвестиціи но-інноваціи на інтеграціи на стратегія 
розвитку агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів завжди 
формується у рамках загальної  стратегії  розвитку агропромислового комплексу та 
узгоджується з нею за принципами, цілями, завданнями, етапами, інструментальною 
підтримкою та терміном впровадження.  

Основною метою інвестиціи но-інноваціи на інтеграціи на стратегія розвитку 
агропромислового комплексу є розкриття и ого потенціалу з урахуванням глобальних 
викликів. 

Інвестиціи но-інноваціи на інтеграціи на стратегія розвитку агропромислового 
комплексу сприятиме: 

– результативності и  ефективність використання ресурсів у агропромисловому 
комплексі; 

– інтенсифікація використання необоротних активів; 
– ефективності використання оборотних активів; 
– збільшенню результатів операціи ної  діяльності у комплексі; 

Інвестиціи но-інноваціи на інтеграціи на стратегія розвитку агропромислового комплексу в умовах 
глобальних викликів 
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– збільшенню результатів при реалізації  агропромислової  продукції ; 
– використанню резервів виробничих потужностеи  для освоєння інноваціи ної  

продукції ; 
– підвищенню рівня конкурентоспроможності результатів операціи ної  

діяльності; 
– підвищенню продуктивності праці; 
– підвищенню ефективності функціонування системи управління на всіх рівнях 

агропромислового комплексу тощо. 
Взаємозв’язок господарських процесів пов’язаних з інвестиціи но-інноваціи ною 

інтеграціи ною стратегією розвитку агропромислового комплексу візуалізовано на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Взаємозв’язок господарських процесів пов’язаних з інвестиційно-
інноваційною інтеграційною стратегією розвитку агропромислового комплексу 

З погляду перспектив розвитку інтеграціи них процесів у агропромисловому ком-
плексі значнии  інтерес представляє дослідження потенціи них можливостеи  ї х поши-
рення в агропромислових регіонах краї ни, які є основними виробниками агропро-
мислової  продукції , мають резерви ї ї  збільшення та відчувають ресурсні обмеження в 
реалізації  інвестиціи но-інноваціи них потреб. Процесам внутрішньогосподарської  та 
міжгосподарської  інтеграції  підтвердженні практично у всіх сегментах агропромис-
лового комплексу. Процеси інтеграції  в агропромисловому комплексі здіи снюються за 
рахунок вертикальної  та горизонтальної  спрямованості.  

Вертикальна інтеграція в агропромисловому комплексі визначає певні механізми 
централізації  процесу забезпечення, виробництва та реалізації  у господарськіи  діяль-
ності суб’єктів комплексу. Основою вертикальної  інтеграції  є виробничо-технологічна 
неподільність господарських процесів в агропромисловому комплексі краї ни. 

Горизонтальна інтеграція в агропромисловому комплексі відбувається в умовах, 
коли один суб’єкт господарювання бере під контроль або поглинає іншого. Іншими 
словами, під горизонтальною інтеграцією в агропромисловому комплексі розуміють 
налагодження інтеграціи них зв’язків із суб’єктами господарювання, які виробляють 
аналогічну агропромислову продукцію. 

Інтеграціи ні аспекти інвестиціи но-інноваціи ної  стратегії  розвитку агропромис-
лового комплексу мають такі аспекти: 

– висока адаптованість та гнучкість до глобальних викликів; 
– взаємодопомога в умовах надзвичаи них подіи ; 
– ефективне розподілення необоротних і оборотних активів, які використо-

вується у агропромисловому комплексі;  
– кількісна и  якісна орієнтація на результати діяльності у внутрішньогалузевому 

середовищі; 
– максимально-раціональне використанням результатів співпраці у інноваціи ніи  

сфері; 
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– здіи снення пріоритетних напрямів інвестиціи ної  діяльності; 
– можливість створювати або вдосконалювати конкурентоздатні агропромислові 

технології , продукцію, маркетинг, збут тощо; 
– проведення взаємопов’язаних науково-технічних досліджень та прикладні 

розробки;  
– спільне використання та комерціалізація результатів інноваціи ної  діяльності;  
– спільне створення інфраструктури, яка забезпечує інвестиціи но-інноваціи ну 

діяльність; 
– узгоджена соціально-економічна підтримка. 
Погодимося, що позитивнии  вплив інтеграціи них процесів на розвиток відповід-

ного сегменту національної  економіки полягає в тому, що вони забезпечують засто-
сування інвестиціи но-інноваціи ної  складової  у господарськіи  діяльності ї х, що у 
кінцевому випадку позитивно впливає на ефективне функціонування макроеко-
номічного середовища краї ни [1]. 

Основні результати формування інвестиціи но-інноваціи ної  стратегії  розвитку 
агропромислового комплексу визначені рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Основні результати формування інвестиційно-інноваційної стратегії 
розвитку агропромислового комплексу 

Ефективність інвестиціи но-інноваціи ної  стратегії  розвитку агропромислового 
комплексу підтверджується результатами господарської  діяльності и ого суб’єктів та у 
кінцевому випадку інтегруються у фінансовии , економічнии , екологічнии  та соціальнии  
ефекти. Процес формування інвестиціи но-інноваціи ної  інтеграціи ної  стратегії  розвитку 
агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів представлено на рис. 4. 

Відмітимо, що процес забезпечення формування інвестиціи но-інноваціи ної  
інтеграціи ної  стратегії  розвитку агропромислового комплексу в умовах глобальних 
викликів повинен підтримуватися системою механізмів, які відповідають внутрішнім 
стандартам та враховують функціональну специфіку даного сегменту національної  
економіки. У системі управлінні агропромисловим комплексом механізми формування, 
активної  та пасивної  адаптації  настільки взаємопов’язані між собою, що важко виділити 
складову, яка не містила в собі компонентів інших складових.  

Для формування оптимальної  системи управління процесом забезпечення 
формування інвестиціи но-інноваціи ної  інтеграціи ної  стратегії  розвитку агропромис-
лового комплексу в умовах глобальних викликів є створення сучасної  організаціи но-
управлінської  структури, яка дозволить комплексно реалізувати відповідні стратегічні 
завдання та методи управління стратегією. При цьому виникає необхідність побудови 
механізму управління стратегією, якии  повинен інтегруватись в загальну систему 
управління агропромисловим комплексом.  

Таким чином, стратегічною метою інвестиціи но-інноваціи ної  інтеграціи ної  
стратегії  розвитку агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів є: 

– забезпечення приросту капіталу у агропромисловому комплексі; 
– безпеко-орієнтованість інноваціи них, інвестиціи них та інтеграціи них процесів 

у агропромисловому комплексі; 
– зміна спрямованості інвестиціи но-інноваціи них програм; 
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– зміни пропорціи  у формах реального та фінансового інвестування у агропро-
мисловому комплексі; 

– зміна технологічної  та відтворювальної  структури капіталовкладень у 
агропромисловому комплексі;  

– зростання загальних результатів від інвестиціи но-інноваціи ної  інтеграціи ної  
діяльності; 

– задоволення соціально-економічних потреб суспільства; 
– сприяння розвитку національної  економіки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Рис. 4. Процес формування інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії 
розвитку агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів 

Професор Ю. М. Мельник відзначав: «у процесі конкретизації  інноваціи но-інвес-
тиціи ної  інтеграціи ної  стратегії  забезпечується внутрішня та зовнішня синхронізація 
діи  у часі. Внутрішня синхронізація стратегії  передбачає узгодження в часі реалізації  
окремих напрямків інноваціи ного, інвестиціи ного та інтеграціи ного процесів між собою, 
а також формуванням необхідного забезпечення. Зовнішня синхронізація стратегії  
передбачає узгодження у часі реалізації  інноваціи но-інвестиціи ної  інтеграціи ної  
стратегії  зі стратегією розвитку суб’єкта, а також з прогнозованими змінами 
кон’юнктури макроекономічного середовища» [1]. 

Інвестиціи но-інноваціи на інтеграціи на стратегія розвитку агропромислового 
комплексу – це стратегічнии  документ пріоритетного розвитку суб’єктів агропромис-
лового комплексу в умовах глобальних викликів, а також джерело акумуляції  
стратегічної  інформації  та інструментів управлінського впливу на маи бутнє стіи ке 
становище та розвиток агропромислового комплексу. 

Активна інвестиціи но-інноваціи на інтеграціи на стратегія розвитку агропромис-
лового комплексу забезпечує поетапне зростання результатів господарювання до 
міжгалузевого рівня капіталовкладень, передбачає формування та впровадження різних 
інвестиціи но-інноваціи них проектів, програм тощо. Пасивна стратегія передбачає 
підтримку незмінного рівня розвитку агропромислового комплексу та призводить до 
відставання від міжгалузевого рівня, у маи бутніх періодах матиме такі ж самі наслідки. 

Формування інвестиціи но-інноваціи ної  інтеграціи ної  стратегії  розвитку агропро-
мислового комплексу здіи снюється у секторі перетинання взаємних інтересів суб’єктів 
сільськогосподарської  сфери, переробної , промислової  та сфери послуг. Стратегічна 
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можливість формування стратегії  залежить від пріоритетної  узгодженості взаємних 
інтересів стеи кхолдерів, від уміння бачити інвестиціи но-інноваціи нии  об’єкт з 
пріоритетних позиціи  та, насамперед, вміти оцінювати и ого інвестиціи ну привабливість 
в умовах глобальних викликів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Таким чином, запропоновании  процес формування інвестиціи но-інноваціи ної  
інтеграціи ної  стратегії  розвитку агропромислового комплексу в умовах глобальних 
викликів враховує специфічні особливості функціонування суб’єктів господарювання в 
ринковому середовищі та здатністю ї х вирішувати питання розширення ринків збуту 
агропромислової  продукції  або послуг, поліпшення конкурентного середовища на 
споживчому ринку та врахування стратегічних пріоритетів стеи кхолдерів. Стратегія 
повинна передбачати синтез та семантичне моделювання інвестиціи ної , інноваціи ної  та 
інтеграціи ної  складової , які впливають на розвиток агропромислового комплексу з 
урахуванням системних принципів, параметрів, важелів і методів, що забезпечує 
вирішення стратегічних завдань в умовах глобальних викликів. 
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Анотація 
Положення в грошово-кредитній сфері держави взагалі є незадовільним, результати більшості величин 
перебувають на граничному рівні, про що свідчить наявність проблем з ефективністю готівкового обігу, 
інвестуванням коштів підприємців до банківської системи та не стимулює економічний розвиток. 
Механізм оновлення банківської системи сьогодення незначно діє на покращення легкості здійснення 
бізнесу, а перелік загроз відносно фінансової нестабільності та досить низьким рівнем розвитку фондового 
ринку держави є прискорювачами викликів фінансовій безпеці бізнесу. В 2020 році одним з переважаючих 
чинників дії на економічні явища виявився фактор поширення пандемії COVID – 19 та затвердження 
карантинних обмежень у великій кількості країн. Здійснюючи оцінку динаміки головних макроекономічних 
величин та величин економічної статистики з розвитку бізнесу в державі, доцільно зазначити, що 
переважно всі сектори державної економіки потерпіли від корона-кризи внаслідок падіння ділової 
активності, разом з цим зміни узагальнюючого показника економічного розширення держави – реального 
ВВП в державі в 2020 році, як в решти країн світу, є від’ємним відносно до аналогічного показника 2019 року. 
Наведені загрози фінансовій безпеці бізнесу є прискорювачами додаткових загроз, відтак проблеми 
забезпечення кадрами, пов’язані з неякісними умовами праці, мінливістю кадрів й звільненням працівників 
у зв’язку зі зменшенням розмірів господарської діяльності часто характеризується витоком 
конфіденційних даних та є індикатором загроз інформаційній та решти складових фінансової безпеки 
бізнесу в сукупності. Також при деструктивній дії тінізації й корупції утворюються загрозливий рівень 
фінансової безпеки бізнесу й країни в цілому – тільки 49% за результатами 2019 року, що дає основи 
віднести їх до фактичних загроз, під дією яких погіршуються величини діяльності установ та організацій. 
Доведено, що збитковість організацій, існування непокритих збитків минулих років, малий рівень 
рентабельності шкодить збереженню економічної стійкості та необхідного рівня економічної безпеки 
бізнесу, нарощує ризикованість бізнесу, знижує інвестиційні вкладення, завдає шкоди корпоративному 
іміджу. Неотримання доходів та високий рівень витрат, що веде до зниження рентабельності, не дає змогу 
установам задовольнити потреби робітників у необхідному рівні оплати труда й соціальному захисті. 
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Abstract 
The situation in the monetary sphere of the state is generally unsatisfactory, the results of most values are at the 
threshold level, as evidenced by problems with the efficiency of cash circulation, investing in the banking system and does 
not stimulate economic development. The mechanism of renewal of the banking system today has little effect on 
improving the ease of doing business, and the list of threats to financial instability and a relatively low level of 
development of the state stock market are accelerators of challenges to financial security of business. In 2020, one of the 

predominant factors affecting economic phenomena was the spread of 
the COVID - 19 pandemic and the approval of quarantine restrictions in © Ігор Юрійович Ружицький, 2021 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2.  

261 

a large number of countries. Assessing the dynamics of the main macroeconomic and economic statistics on business 
development in the country, it is worth noting that mostly all sectors of the economy have suffered from the COVID - 19 
crisis due to falling business activity, along with changes in the general indicator of economic expansion - real GDP in 
2020. year, as in other countries, is negative compared to the same figure in 2019. These threats to the financial security 
of business are accelerators of additional threats, so the problem of staffing is associated with poor working conditions, 
variability of staff and layoffs due to reduced economic activity is often characterized by leakage of confidential data 
and is an indicator of information threats and other components of business financial security as a whole. Also, the 
destructive effect of shadowing and corruption creates a threatening level of business financial security and the country 
as a whole - only 49% in 2019, which gives grounds to classify them as actual threats, under the influence of which 
deteriorating activities of institutions and organizations. It is proved that the loss of organizations, the existence of 
uncovered losses in recent years, low profitability harms the preservation of economic stability and the required level of 
economic security of business, increases business risk, reduces investment, harms the corporate image. The lack of income 
and the high level of expenditures, which leads to lower profitability, do not allow institutions to meet the needs of 
workers and the necessary level of wages and social protection. 

Key words: economic security, strategy, provision, state policy. 

JEL classification: M21 

Вступ 

Безпечне існування бізнесу в середовищі зростаючої  чисельності глобальних 
викликів та загроз вимагає моніторингу екзогенних та ендогенних  процесів  розвитку 
національної  системи економіки, загальнии  вплив яких окреслює параметри безпечної  
бізнес-сфери.  

Бізнес концепції  змінюються, відносно світових економічних та політичних змін, 
зовнішнє середовище завжди еволюціонує та поряд з ним і мікросередовище бізнес 
структур – це основна умова ї х ефективного функціонування, яка виконується за 
рахунок проведення реструктуризації , в основі якої  полягає прихильність до одного чи 
в сукупності декілька бізнес принципів, встановлених ідеологіи , стратегічніи  
стрямованості та особливим властивостям суб’єкта господарювання. Бізнес-середовище 
можливо розділити на дві складові: середовище прямого впливу та середовище 
непрямого впливу. До сфери прямого впливу передусім відносять споживачів, 
постачальників и  посередників та конкурентів. Середовище непрямого впливу залежить 
від економічної  та політичної  ситуації , до нього також відноситься соціально-
демографічна, природна, правова, технічна та технологічна структуру середовища.  

В дослідженнях вітчизняних вчених, присвячених проблемам забезпечення 
економічної  безпеки більшою мірою досліджується стан речеи , що склався в даніи  сфері 
и  меншою мірою надаються пропозиції  з ї ї  удосконалення.  

Управлінські аспекти забезпечення економічної  безпеки розроблялися у працях: 
В. Борщевського, Б. Буркинського, Т. Галушкіна, І. Гаи дуцького, О. Манои ленка, Л. Мель-
ник, А. Никифорова, В. Потапенко, В. Реутова, В. Русана, П. Саблук, М. Скорик, О. Хода-
ківської  та ін. 

Незважаючи на широкии  спектр напрямів дослідження особливостеи  забезпечен-
ня економічної  безпеки, у працях зазначених учених практично не знаи шли відображен-
ня питання розробки ефективного інструментарію інституціи ного регулювання 
економічної  безпеки.  

Мета статті 

Провести компоративнии  аналіз бізнес-середовища Украї ни у контексті 
забезпечення економічної  безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Згідно з результатами систематизації  и  підсумування серед небезпек 
економічного захисту бізнесу ендогенного характеру слід виокремити неякісну роботу 
управлінської  системи, баи дужість промислово-виробничих працівників, неточну 
оцінку фактичного стану и  кон’юнктури ринку, невірні рішення відносно формування 
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стратегії  розвитку бізнесу, відставання у технологічніи  та виробничіи  діяльності 
суб’єктів господарювання.  

Однак, досить часто тільки середовище непрямого впливу окреслює управлінські 
рішення, спрямовані на формулювання цілеи , стратегії  та тактики організації  [1]. Також 
обов’язково брати до уваги в практичніи  діяльності те, що кожна зі складових середо-
вища непрямого впливу в даніи  визначеніи  ситуації  може діяти не лише на технології  
управління, а и  на саму змогу існування бізнесу, так як вплив певних загроз екзогенного 
характеру, таких, як несправедлива конкуренція, промислове шпигунство та постіи них 
загроз економічніи  безпеці бізнесу в державі, таких, як тінізації  економіки, розповсюд-
ження корупції , реи дерство, відмова від сплати податків, погіршення якості та норма-
тивного забезпечення, окреслює умови здіи снення бізнесу та ступінь и ого економічної  
безпеки, враховуючи існуючі взаємопов’язані інституціи ні зміни бізнес-середовища.  

Виокремлення стимуляторів та дестимуляторів розширення бізнесу в рамках 
соціальних, економічних та законодавчих інститутів, застосовуючи компаративістику и  
інституціоналізм на базі порівняльного аналізу економічних систем, тенденціи  та 
передумов ї х розширення дає можливість виявити складові безпеки середовища бізнесу 
з метою стабілізації  державної  економіки, утворення умов міцного розвитку та 
зростання конкурентоспроможності бізнесу. 

Компаративне дослідження бізнес-середовища спрямоване на визначення 
зовнішніх відносно бізнесу факторів з метою ідентифікації  можливих загроз та 
можливостеи , на базі чого утворюються стратегічні шляхи розвитку бізнесу и  
альтернативні можливості управлінських рішень відносно зменшення негативного 
впливу знаи дених реальних та передбачених загроз на мікро- та макрорівні [2]. 

На сучасному етапі розвитку компаративістики як науки порівняльнии  аналіз 
бізнес-середовища будь-яких краї н здіи снюється із застосуванням транснаціональних 
компаративних індексних систем, вони об’єднують статистичні величини розвитку 
національних економік з величинами експертних оцінок, на ґрунті чого утворюються 
інтегральні індекси для оцінювання бізнес-середовища держави. Дании  метод дає 
можливість отримати більш точну оцінку, порівняно з моніторингом тільки головних 
соціально-економічних величин, так як експертні методи в процесі оцінки рівня 
економічної  безпеки бізнесу мають можливість брати до уваги показники, згідно з 
якими можна більш точно робити якісні висновки та отримати інтегральну оцінку будь-
яких показників (внаслідок доведення коефіцієнтів вагомості деяких часткових діючих 
часток безпеки), які застосовуються при інтегральніи  оцінці. Дании  підхід є наи більш 
ефективним в теперішніх умовах при оцінці екзогенних чинників економічної  безпеки 
бізнесу та здіи снюється методом реи тингування територіи  або видів економічної  
діяльності за ступенем утворення сприятливих економічних умов для здіи снення 
господарської  діяльності. 

Поміж представлених систем реи тингових міжнародних порівнянь основні 
показники бізнес-середовища додані в індекси легкості здіи снення бізнесу (Index of 
Doing business – IDB), в першу чергу він характеризує регуляцію бізнесу краї ною, 
передусім легкість організації  та здіи снення господарської  діяльності в державі. Зміна 
позиції  Украї ни  в реи тингу простоти здіи снення бізнесу відображено на рис. 1. 

Внаслідок вивчення даних Світового Банку за результатами 2019 року Украї на в 
реи тингу легкості здіи снення бізнесу змінила свою позицію на 7 щаблів та посіла 64 
місце серед 190 краї н. Позитивні зміни 5 із 10 механізмів індексу легкості здіи снення 
бізнесу (табл. 1) обумовила и ого ріст з 69,1 до 70,2 балів з максимально представлених 
100 балів. Одночасно здіи снении  регресіи нии  аналіз довів сталу динаміку до 
покращення бізнес-умов в Украї ні. Підсумовуючи, можемо сказати, що серед 
регуляторних факторів бізнес-середовища держави, котрі за реи тингом IDB Світового 
Банку мали наи більшии  вплив на ріст економічної  безпеки бізнесу, варто виокремити 
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легкість одержання дозволів на будівництво – 20 місце серед 190 держав (81,1 бали з 
існуючих 100) та захист прав інвесторів – 45 місце (68 балів зі 100), доступність кредитів 
– 37 місце (75 балів із 100 можливих). 

 
Рис. 1. Динаміка місця України в рейтингу простоти здійснення бізнесу (Index 

Doing Вusiness, IDB) протягом 2008-2020 рр. 
Джерело: розроблено автором за результатами вивчення даних Світового Банку 

та власними обчисленнями 

Таблиця 1. Позиції України згідно з індикаторами Індексу легкості здійснення 
бізнесу 

№ 
з/п 

Індикатори бізнес-середовища 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Індекс Ранг Індекс Ранг Індекс Ранг Індекс Ранг Індекс Ранг 
1 Реєстрація підприємств 93,9 30 94,4 20 91,0 52 91,1 56 91,1 61 
2 Отримання дозволів на будівництво 61,4 140 61,4 140 75,8 35 76,9 30 81,1 20 
3 Підключення до електромереж 54,8 137 58,4 130 58,8 128 59,2 135 62,5 128 
4 Реєстрація власності 69,4 61 69,6 63 69,6 64 69,7 63 71,3 61 
5 Доступ до кредитів 75,0 19 75,0 20 75,0 29 75,0 32 75,0 37 
6 Захист прав інвесторів 53,3 88 56,7 70 55,0 81 58,3 72 68,0 45 
7 Оподаткування 70,7 107 72,7 84 80,8 43 79,4 54 78,1 65 
8 Міжнародна торгівля 63,7 109 64,3 115 64,3 119 77,6 78 80,1 74 
9 Забезпечення виконання контрактів 57,1 98 59,0 81 59,0 82 63,6 54 63,6 63 
10 Ліквідація підприємств 31,0 141 27,5 150 28,2 149 31,7 145 31,4 146 

Джерело: складено автором за рейтингом IDB Світового Банку [3] 

Водночас наи вагоміші загрози економічніи  безпеці бізнесу тісно пов’язані з 
розв’язанням задач неплатоспроможності позичальника – 146 місце серед 190 держав 
(тільки 31,4 бали зі 100), та труднощами з підключення до електромереж – 128 місце в 
реи тингу Doing Business. 

Зміна величин бізнес-серодовища Украї ни в 2019 році в розрізі стимуляторів та 
дестимуляторів економічної  безпеки суб’єктів господарювання наведені на рис. 2. 

Покращення бізнес-середовища держави отримано переважно в результаті росту 
рівня захисту прав інвесторів методом розкриття інформації  про кінцевих бенефіціарів 
та  полегшення процесу отримання дозволу на будівництво методом ліквідації  вимог за 
рахунок наи му незалежного проєктанта та інженера технагляду, здіи снення системи 
онлаи н-повідомлень, також падіння вартості дозволів на будівництво в межах Києва. 

Спрощення механізму підключення до електромереж, реєстрації  власності и  
зацікавленості у міжнародніи  торгівлі в результаті скороченню вимог відносно 
сертифікації  деяких промислових товарів взагалі спричинили стимулюючу дію на 
легкість здіи снення бізнесу в державі та зменшили негативну тенденцію за величинами 
легкості стягнення податків, доступ до кредитування та гарантування здіи снення 
контрактів. 
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Рис. 2. Чинники бізнес-середовища України у 2020 році 
Джерело: розроблено автором за рейтингом легкості ведення бізнесу Світового 

Банку [4] 

Внаслідок цього, краї нами, що мають подібні з Украї ною бізнес умови у 2020 році 
(перебувають поруч у реи тингу Doing Business), є Італія, Мексика, Болгарія та Саудівська 
Аравія, Індія, Узбекистан, Колумбія и  В’єтнам, Ямаи ка та Греція. Варто зазначити якість 
здіи снених реформ в Грузії , що дало змогу піднятися в реи тингу даніи  краї ні на 7 місце 
серед 190 держав, а стабільними лідерами протягом останніх 5 років лишаються Нова 
Зеландія и  Сінгапур (рис. 3). 

 
Рис. 3. Рейтинг країн за легкістю ведення бізнесу в 2019 році. 

Джерело: розроблено автором з застосуванням даних світового банку [5] 
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Реи тинг Doing Business є основним при компаративному оцінюванні бізнес-
середовища, так як прогнозує дослідження регуляторних норм та рівня бюрократії , які 
супроводжують діяльність підприємств, однак в ньому не беруться до уваги загрози 
економічніи  безпеці бізнесу, пов’язані з макроекономічним дисбалансом, стіи кістю 
фінансового механізму, корупцією. Отже, є доцільним вивчення решти реи тингових 
систем для загального оцінювання позитивних ендогенних характеристик економічної  
безпеки бізнесу. 

Можливість бізнесу створювати стабільні умови економічного приросту, які б 
стали стіи кі в середньостроковіи  перспективі, відстежуються у реи тингу 
конкурентоспроможності – Global Competitiveness Index (GC), якии  разом з якістю 
державного управління включає перелік макроекономічних величин, враховуючи 
показники розширення фінансового ринку, ринку праці, ринку товарів і послуг, ступеня 
технологічного розвитку, інноваціи ного стимулу, системи освіти та охорони здоров’я.  

За реи тингом глобальної  конкурентоспроможності в 2019 році Украї на посіла 
85 позицію серед 141 краї ни, це на 2 позиції  нижче відносно попереднього 2018 року 
(рис. 4). Здіи снении  регресіи нии  аналіз висвітлив невагому тенденцію до поліпшення 
бізнес-середовища в Украї ні, переважно, в порівнянні з 2007 докризовим роком, мав 
значне покращення за реи тингом Doing Business, що обсновується на додаванні 
ширшого переліку різного значення плану показників в реи тингу GCI і наявності загроз 
економічніи  безпеці бізнесу у сфері макроекономіки.  

 
Рис. 4. Динаміка місця України в рейтингу глобальної конкурентоспроможності 

(GCI) протягом 2007-2019 рр. 
Джерело: побудовано автором згідно з даними Word Economic Forum [4] 
Гарні умови бізнес-середовища, згідно з реи тингом глобальної  

конкурентоспроможності, в 2019 році сформувалися в Сінгапурі, а лідером реи тингу в 
2018 році стали США, а з 2009 по 2017 роки – Швеи царія. Украї на згідно з реи тингом 
Всесвітнього економічного форуму має бізнес-середовище, схоже з Албанією, Ямаи кою, 
Тунісом. Молдовою, Аргентиною, Алжиром, Еквадором та Ліваном, індекс яких 
відповідає середньому значенню. 

Згідно з результатами дослідження динаміки індикаторів Індексу конкуренто-
спроможності віднесено реальні (вагомі відставання) та можливі загрози бізнес-
середовища держави, які відображені на рис. 5. За 4 із 12 субіндексів GCI в Украї ні мають 
місце критичні відставання, що свідчить про існування фактичних загроз економічніи  
безпеці бізнесу, пов’язаних із вагомо низьким ступенем розвитку фінансового ринку та 
фінансовою нерівновагою в державі (136 позиція із 141 краї ни, погані величини мають 
тільки Мавританія, Венесуела, Чад, Ємен та Ангола), макроекономічною нерівновагою 
(133 позиція), нераціональністю державного керування (104 позиція) та негативним 
станом механізму охорони здоров’я (101 позиція), що в умовах епідемії  COVID – 19 є 
джерелом фактично нових та максимально небезпечних загроз. 
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Рис. 5. Переваги та загрози бізнес-середовища України в 2018-2019 роках за 

Індексом глобальної конкурентоспроможності 
Джерело: розроблено автором за рейтингом Global Competitiveness Index (GCI), The 

Economic Forum [5] 

Тільки за величинами розміру внутрішнього ринку та розширення вищої  освіти 
Украї на володіє потенціи ними перевагами (47 та 44 місце серед 141 краї н), однак у решті 
сфер, які враховує GCI, утворюються можливі загрози, що передусім пов’язані з малим 
рівнем технологічного та інноваціи ного розвитку. 

Значне падіння серед субіндексів GCI у 2019 році здіи снилося за величинами 
стану фінансової  системи – на 19 пунктів з 117 щабля до 136, тоді мала капіталізація 
фінансового ринку та фінансовии  дисбаланс є фактичними загрозами  економічніи  
безпеці діяльності бізнесу в державі з максимальним ступенем впливу. 

Відповідно до опитування Спілки украї нських підприємств (СУП), на квітень 
2020 року переважно 60% суб’єктів бізнесу здіи снюють діяльність в період обмежень 
(це в основному середніи  та великии  бізнес), ще 29% - не працюють (відноситься до 
мікробізнесу). Також 6% підприємців взагалі закрили свою діяльність, до даної  категорії  
відносять передусім мікро-  та малии  бізнес. Тільки 3% організаціи  показують, що саме 
ї х бізнес може діяти тривалии  час за необхідних умов (віддалении  доступ для 
співробітників, орендні канікули, перегляд бізнес-моделі). Одна третина власників 
бізнесу (в основному мікро-), говорять про спад прибутку на 90-100% з початку 
карантину. Дані підприємства вже звільнили маи же 50% працівників. Власники малого 
та середнього бізнесу висвітлюють інформацію про спад доходів на 25-30% відносно 
докарантинного періоду та звільнили від 10% до 25% робітників. Зменшення доходів 
великих організаціи  складають 10-25% [6]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Необхідно визнати, що збитковість організаціи , існування непокритих збитків 
минулих років, малии  рівень рентабельності шкодить збереженню економічної  стіи ко-
сті та необхідного рівня економічної  безпеки бізнесу, нарощує ризикованість бізнесу, 
знижує інвестиціи ні вкладення, завдає шкоди корпоративному іміджу. Неотримання 
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доходів та високии  рівень витрат, що веде до зниження рентабельності, не дає змогу 
установам задовольнити потреби робітників у необхідному рівні оплати праці и  
соціальному захисті. 

Наведені вище загрози фінансовіи  безпеці бізнесу є прискорювачами додаткових 
загроз, відтак проблеми забезпечення кадрами, пов’язані з неякісними умовами праці, 
мінливістю кадрів и  звільненням працівників у зв’язку зі зменшенням розмірів 
господарської  діяльності часто характеризуються витоком конфіденціи них даних та є 
індикатором загроз інформаціи ніи  і решті складових фінансової  безпеки бізнесу в 
сукупності. Також при деструктивніи  дії  тінізації  и  корупції  утворюється загрозливии  
рівень фінансової  безпеки бізнесу и  краї ни в цілому – тільки 49% за результатами 2019 
року, що дає основи віднести ї х до фактичних загроз, під дією яких погіршуються 
величини діяльності установ та організаціи . 
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Анотація 
Ефективність розвитку виробництва - важлива і багатогранна економічна категорія, на яку впливає 
сукупність різних факторів. Вона може сприяти розвитку сільськогосподарських організацій і галузей або 
стримувати його. Забезпечення раціонального управління ефективністю виробництва викликає 
необхідність здійснення комплексного дослідження джерел та умов її зростання. Розвиток виробництва 
свинини та підвищення його ефективності в країні повинні здійснюватися на основі зростання 
продуктивності тварин, їх плодючості, збільшення інвестицій в свинарську галузь, концентрації поголів'я, 
поліпшення матеріально-технічної бази господарств, а також вдосконалення державної підтримки 
виробників свинини. У зв'язку з цим, оцінка організаційно-економічних умов підвищує зацікавленість 
сільських товаровиробників у нарощуванні сировинних можливостей сфери переробки на основі 
дослідження динаміки та рівня закупівельних цін, установлюваних м'ясокомбінатами відповідно до 
категорії вгодованості свиней.  
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Abstract 
The volume of pork production by the country's commodity producers depends on the ratio of production at large 
specialized enterprises, as well as in personal subsidiary, peasant (farmer) farms and on small farms of agricultural 
enterprises located in supply and marketing cooperatives. Efficiency of production development – an important and 
multifaceted economic category affected by the combination of different factors. It can promote the development of 
agricultural organizations and industries and to restrain him. Production efficiency as an economic category that 
expresses the essence of the process of renewal and reflects the level of achievement of the main goals, which are 
described by the system of economic laws in accordance with social reproduction. Ensuring sustainable management 
of production efficiency is the need for a comprehensive study of the sources and conditions of growth. The 
organization of pork production on an industrial basis for many years concludes that even regardless of the economic 
situation in the country, pig farms and industrial farms are more intensive use of genetic potential of pigs, human and 
production capi-tal, there are savings of financial and material resources. Development of pork production and 
increase its efficiency in the country should be based on growth performance of animals, their fertility, increased 
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industry concentration of livestock, improvement of logistics enterprises, and improving public support pork 
producers. In this regard, the assessment of organizational and economic conditions of rural producers increases 
interest in increasing the capacity of the raw processing based on the study of dynamics and purchase price be 
determined according to the category of meat processing plant nutritional status of pigs. 

Keywords: production efficiency, commodity producers, pig production, production efficiency factors, econometric 
model, production cooperation, consumption. 

JEL classification: Q10 

Вступ 

Загальна ідеологія визначення критерію ефективності виражається в 
необхідності отримання маси чистого прибутку в обсязі, що дозволяє вести розширене 
відтворення. У теоретичному відношенні таке тлумачення сутності ефективності 
виробництва не зовсім вірно, оскільки звужує зону ї ї  прояву. По-перше, в ході 
послідовного розширеного відтворення виникають диспропорції  між галузями та 
кризою перевиробництва. По-друге, необхідно виходити з того, що ефективність 
виробництва - це результат технологічних та організаціи но-економічних зусиль 
товаровиробників в умовах як розширеного, так і простого відтворення. По-третє, всі 
форми відтворення носять тимчасовии  характер, обмежені фінансовими ресурсами та 
прогнозними очікуваннями, ї х функціонування підпорядковане досягненню 
поставленої  мети. По-четверте, всі форми відтворення реалізуються як в розвинених, 
так і в слабких, в економічному відношенні, краї нах.  

Виходячи з цього, ефективність сільськогосподарського виробництва можна 
представити як економічну категорію, що характеризує рівень доцільності виробництва 
і реалізації  продукції . У теоретичному відношенні така трактовка сутності ефективності 
застосовна до всіх форм відтворення, де основними критеріями, відповідно до 
поставлених цілеи , можуть бути: отримання валового доходу, прибутку, скорочення 
збитків, збереження маточного поголів'я тварин, освоєння ринку реалізації  продукції  
свинарства. Наявність таких цільових критерії в ефективності розвитку свинарства 
дозволить сільськогосподарським товаровиробникам ефективно прогнозувати і 
управляти процесами формування політики бізнесу в галузі.  

Проблеми у розвитку свинарства є наслідком неефективного використання 
наявного в галузі ресурсного потенціалу, недостатньої  уваги з боку державних і 
регіональних органів управління. Несприятливо вплинули на ї ї  розвиток, також, 
процеси реформування національної  економіки, перебудови сільського господарства та 
пов'язаних з ним галузеи . 

На думку багатьох економістів, в дании  час ефективність агропромислового 
виробництва виражається в створенні умов для розширеного відтворення сировини, 
продовольства, в підвищенні рівня та якості життя населення. Особливості 
ефективності виробництва свинини досліджували В.І. Герасимов, В.П. Рибалко, 
І.О. Скибенко, В.С. Топіха, О.М. Царенко, П.В. Щепієнко та ін. Досліджуючи погляди 
вітчизняних і зарубіжних авторів на теорію ефективності сільськогосподарського 
виробництва, в тому числі свинарства, необхідно відзначити, що серед економістів 
немає єдиної  думки про критерії , форми і види ефективності. 

Мета статті 

Метою статті є ґрунтовне дослідження особливостеи  критерії в ефективного 
розвитку виробництва м’ясопродуктів в галузі свинарства в контексті розробки 
моделеи  для підвищення обсягів споживання. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Структурні зміни у виробництві свинини та ї ї  переробці, не забезпечені 
відповідними механізмами взаємозацікавленої  господарської  взаємодії , привели до 
зниження ефективності функціонування галузі та загострення проблеми продоволь-
чого забезпечення краї ни. У зв'язку з цим, в сучасних умовах необхідне створення умов 
та здіи снення комплексу заходів з відновлення господарського комплексу свинарства, 
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які забезпечують збільшення виробництва свинини сільськими товаровиробниками 
різних організаціи но-правових форм, з метою нарощування сировинних можливостеи  
галузі, а також завантаження наявних виробничих потужностеи  в сферах переробки та 
реалізації  продукції  свинарства.  

Рішення даної  задачі можливе на основі здіи снення наступних заходів:  
1. На державному рівні (створення правових, організаціи них та економічних умов 

розвитку галузі свинарства відповідно до прии нятої  галузевої  цільової  програми 
розвитку свинарства);  

2. На регіональному рівні (прии няття комплексних програм розвитку свинарства 
як важливої  складової  системи продовольчого забезпечення краї ни; в рамках даних 
програм - здіи снення структурних перетворень в галузі відповідно до наявного 
виробничого потенціалу і налагодження ефективної  взаємодії  виробників свинини з 
обслуговуючими підприємствами);  

3. На рівні господарюючих суб'єктів (створення необхідних умов для ефективного 
виробництва свинини) [1].  

Реалізація запропонованих заходів дозволить системно впливати на 
ефективність господарюючих суб'єктів у галузі. Рівень розвитку виробництва продукції 
свинарства і його економічна ефективність визначаються складною сукупністю 
факторів, які надзвичайно різноманітні за своїм характером, складністю, тривалістю дії. 
Вони взаємопов'язані, тому визначити вплив кожного з них окремо на економічну 
ефективність досить складно. Тільки облік впливу всієї сукупності факторів дає 
найкращі результати господарської діяльності. З цією метою проведена систематизація 
факторів, що впливають на підвищення ефективності виробництва продукції 
свинарства (рис. 1). Основні фактори ефективності виробництва продукції свинарства 
поділяються на чотири групи: селекційно-генетичні; технологічні; технічні; 
організаційно-економічні. 

Однак, на сьогоднішніи  день виникає масштабність соціальних та екологічних 
проблем, що вимагає урахування впливу на ефективність, також, соціальних та 
екологічних факторів і виділення ї х у самостіи ні групи. При розвиненіи  соціальніи  
інфраструктурі (наявність впорядкованого житла, дошкільних установ, об'єктів освіти, 
культури, сфери послуг, обслуговування та відпочинку) з'являються нові можливості в 
стимулюванні праці, підвищенні ефективності виробництва. На ефективність і 
підвищення рівня організації  виробництва значнии  вплив мають склад і рівень 
кваліфікації  кадрів, зростання продуктивності праці, зміцнення трудової  дисципліни, 
економія часу на виробництво одиниці продукції . Облік впливу екологічних факторів 
стає необхідною умовою при реалізації  заходів, проектів, що проявляється в ї х 
екологічну експертизу. У зв'язку з цим, підвищується роль не тільки критерії в 
прибутковості та продуктивності, а и  екологічної  обґрунтованості технічних і 
технологічних рішень, екологічного контролю над діяльністю організацією. Негативнии  
вплив виробничої  діяльності на екологію відбивається на якості продукції , що 
випускається, що, в свою чергу, знижує ефективність виробництва.  

Розглядаючи ефективність діяльності галузі свинарства, ми приходимо до 
висновку що воно залежить від багатьох факторів. Також потрібно зазначити що кожен 
з них впливає на ефективність безпосередньо та і в сукупності. Для виявлення цих 
зв’язків ми провели множинну кореляціи но-регресіи нии  аналіз [3].  

Економетрична модель побудована на даних 11 сільськогосподарських 
підприємств Украї ни, які мають поголів'я свинеи . Для вирішення завдання з виявлення 
наи більш істотних факторів, що впливають на вихід валової  продукції  від однієї  
основної  свиноматки (у), були визначені наступні чинники: x1 – середньодобовии  
приріст, г; x2 – середня маса однієї  реалізованої  голови, кг; x3 – поголів'я свинеи  на 100 га 
ріллі, гол; x4 – приплід на 1 основну матку, гол; x5 – витрати кормів на 100 кг приросту, 
ц к. е.; x6 – витрати праці на 100 кг приросту, люд.-год; x7 – фондоозброєність, тис. грн; 
x8 – заробітна плата, грн.  
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Рис. 1. Фактори, що впливають на ефективність виробництва продукції 
свинарства 

В результаті ми отримуємо таке рівняння:  
у = 0,2 + 0,00003x1+ 0,017x4    (1) 

Відповідно до цього рівняння, збільшення середньодобового приросту на 10 г (x1) 
дає підставу очікувати зростання виробництва валової  продукції  на 0,03 т; збільшення 
отриманого приплоду на 1 гол (х4) призводить до зростання виробництва валової  
продукції  на 0,017 т у розрахунку на одну свиноматку [4].  

Коефіцієнт детермінації  (R2 = 0,926) показує, що зв'язок між обраними факторами 
тіснии  і результуючии  показник на 92,6% залежить від них. Визначення прогнозних 
обсягів виробництва свинини в краї ні включає декілька послідовних етапів і кроків, 
відображених на рис. 2.  

На основі визначення стратегічних орієнтирів, цілеи  і завдань з формування 
ефективної  галузі свинарства розроблена економетрична модель для розрахунку 
можливого споживання свинини населенням регіону. Результативною ознакою є 
споживання населенням свинини (Ух). Цеи  показник залежить від рівня грошових 
доходів населення (Х1), споживчих цін на свинину (Х2) та ї х спільного впливу на 
споживання свинини населенням [5]. 

Розрахунки були проведені з урахуванням сформованих традиціи  харчування в 
Украї ні в динаміці за 2000-2012 рр., в результаті чого були отримані такі лініи ні рівняння:  

Ух=18,1+0,007×Х1 (R2 = 0,8753);       (2) 
Ух=17,8+0,06×Х2 (R2 = 0,9142);        (3) 

Ух=17,9+0,002×Х1+0,05×Х2 (R2 = 0,9153),     (4)  
які дозволили зробити висновок про те, що споживання в більшіи  мірі залежить 

від спільного впливу двох факторів: рівня доходу і ціни на свинину [5].  

Фактори, що впливають на ефективність виробництва продукції свинарства 
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Рівень споживання свинини становитиме 66% від раціональної  норми (28 кг). 
Згідно з розрахунками, потреба населення регіону в свинині до 2020 р., в порівнянні з 
2012 р., збільшиться на 28,5%. Таким чином, в наи ближчі роки вона сильно не зміниться, 
незважаючи на збільшення ї ї  душового споживання, що обумовлено, в основному, 
очікуваним зниженням чисельності населення в 2015 р., порівняно з 2012 р., на 4,9% [6].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема визначення прогнозних параметрів розвитку свинарства 

Результати дослідження свідчать про те, що виробництво свинини до 2020 р. 
збільшиться маи же на 40%, відносно рівня 2012 р. [6]. Це підвищує можливість 
збільшення вивозу свинини за межі регіону, а, отже, сприятиме розвитку 
міжрегіонального обміну. Одним з основних напрямків впливу держави на розвиток 
свинарства є регулювання цінових відносин. Те що ціну знімаються, існує зміна в 
закупівлях, нерівномірність розвитку підприємств в галузі стають причиною 
диспропорції  в галузі свинарства.  

На основі узагальнення передового досвіду в галузі кооперації  нами пропонується 
система кооперування виробництва, переробки, реалізації  свинини в формі постачаль-
ницько-збутового сільськогосподарського споживчого кооперативу (СССХПК) (рис. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура постачальницько-збутового сільськогосподарського споживчого 
кооперативу 

Переваги аналізованого варіанта для членів кооперативу полягають в 
наступному:  

- поліпшується фінансування, що дозволяє вести розширене відтворення на 
основі більш досконалих засобів виробництва і скорочення витрат з придбання 
молодняка і кормів;  

- відбувається скорочення витрат обігу в розрахунку на одиницю продукції , що 
реалізується через кооператив;  

- ЛПГ та ФГ, вступивши в кооператив, звільняються від необхідності самостіи но 
заи матися питаннями збуту продукції ;  

- вихід кооперативу на ринок в якості юридичної  особи підвищує інтерес 
підприємств громадського харчування і торгівлі до реалізованої  продукції ;  

- за рахунок ведення комерціи ної  діяльності кооператив має можливість 
формувати прибуток, що підлягає розподілу між и ого членами [8].  

Перший етап: визначення можливого  рівня споживання свинини населенням регіону 
1. Розробка економетричних моделеи  залежності душового споживання від  
рівня грошових доходів населення і цін на свинину  
2. Розрахунок душового споживання  
3. Прогнозування чисельності населення  
4. Визначення валового попиту на свинину 

 
Другий етап: розрахунок обсягів виробництва свинини 

1. Визначення потенціи них можливостеи  зростання виробництва продукції   
2. Прогнозування обсягів виробництва свинини 

Третій етап: визначення обсягів вивезення свинини 
1. Розробка балансів виробництва, споживання і міжрегіонального обміну  
2. Прогнозування розвитку міжрегіональних зв'язків регіону 
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Пропонована схема кооперування сільськогосподарських товаровиробників 
може бути успішно реалізована на практиці, але для цього буде потрібно забезпечити 
кооперативу підтримку (методичну, організаціи ну, фінансову і т. д. ) з боку органів 
виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування. Створення подібних 
кооперативних структур в регіонах, з подальшим виходом на державнии  рівень, є 
важливим напрямком, що сприяє забезпеченню потреб населення у свинині та 
отриманню доходів від ї ї  реалізації .  

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Обсяг виробництва свинини товаровиробниками краї ни залежить від 
співвідношення виробництва продукції  на крупних спеціалізованих підприємствах, а 
також в особистих підсобних, селянських (фермерських) господарствах та на малих 
фермах сільськогосподарських підприємств, які перебувають в постачальницько-
збутових кооперативах. І х основною метою є самозабезпечення потреб населення у 
свинині та отримання доходів від реалізації  продукції  свинарства (племінних тварин, 
поросят, відгодівельного поголів'я, свинини).  Ефективність виробництва як економічна 
категорія, що виражає суть процесу оновлення і відображає рівень досягнення основних 
цілеи , які описуються системою економічних законів відповідно до суспільного 
відтворення. Організація виробництва свинини на промисловіи  основі протягом 
багатьох років підсумовує, що навіть незалежно від економічної  ситуації  в краї ні, на 
свинокомплексах та фермерських господарствах промислового типу відбувається 
інтенсивніше використання генетичного потенціалу свинеи , людського та виробничого 
капіталу, спостерігається економія фінансових та матеріальних ресурсів. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Торохтіи  Б. Г., Красноруцькии  О. О. Механізм управління економічною стіи кістю аграрно-
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Анотація 
У статті досліджено сутність механізму управління економічною стійкістю підприємства на основі 
наукових бачень різних авторів. Встановлено, що механізм управління економічною стійкістю підприємства 
– це набір засобів, а також система організації їх використання і контролю, які дозволяють досягти 
стратегічної цілі управління економічною стійкістю підприємства: забезпечення ефективної і стабільної 
діяльності підприємства. Запропоновано концепцію механізму управління економічною стійкістю аграрного 
підприємства, заснованого на інтегрованому системно-адаптивному методичному підході. Дана концепція є 
базовою платформою для встановлення системи елементів, характеру процесу їхньої взаємодії та побудови 
ефективного механізму управління економічною стійкістю аграрного підприємства. 

Ключові слова: економічна стійкість, механізм управління, інтегрований системно-адаптивний 
методичний підхід, аграрні підприємства. 
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MECHANISM OF MANAGEMENT OF ECONOMIC SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL 
Torokhtii B., Krasnorutskyy O. Mechanism of management of economic sustainability of agricul-
tural enterprise. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2, pp. 274 – 279. 

Abstract 
The essence of the mechanism of management of economic stability of the enterprise based on scientific visions of various 
authors is investigated in the article. It is established that the mechanism of management of economic stability of the 
enterprise is a set of means, and system of the organization of their use and control which allow to reach the strategic 
purpose of management of economic stability of the enterprise: maintenance of effective and stable activity of the 
enterprise. The concept of the mechanism of management of economic stability of the agrarian enterprise based on the 
integrated system-adaptive methodical approach is offered. This concept is a basic platform for establishing a system of 
elements, the nature of the process of their interaction and building an effective mechanism for managing the economic 
stability of agricultural enterprises. This mechanism is a set of tools, as well as a system of organization of their use and 
control, which allow to achieve the strategic goal of managing the economic stability of the enterprise: ensuring efficient 
and stable operation of the enterprise. The object of the proposed mechanism is the actual economic stability of 
agricultural enterprises with all its elements (financial, production, personnel, marketing, and investment components). 
It should be noted that agricultural enterprises are characterized by special importance, among others, both external 
(political, administrative, legal, social, demographic) and internal (industrial, managerial, and labor), environmental 
factors, including such as climatic conditions, qualitative and quantitative characteristics of land resources and other 
environmental aspects that accompany the agricultural sector. The purpose of the mechanism of economic stability of 
the enterprise is to achieve a balanced and high-quality functioning of the elements of economic stability as a single 
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an effective level of economic stability of the enterprise under existing conditions. To achieve this goal, it is necessary to 
perform the task: protection from possible threats and ensuring the functioning and development of the agar enterprise. 

Keywords: economic stability, management mechanism, integrated system-adaptive methodological approach, 
agricultural enterprises. 

JEL classification: D21 

Вступ 

Динамізм зовнішнього середовища, висока конкуренція вимагають від 
підприємств, зокрема и  аграрних, перебудовувати та покращувати механізм управління 
економічною стіи кістю таким чином, щоб забезпечити розвиток конкурентних переваг, 
а від науковців – сформувати концепцію побудови ефективного механізму управління 
економічною стіи кістю аграрних підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікаціи . Механізм управління економічною 
стіи кістю підприємства досліджували науковці: Амош О., Андрєєва Т.Є., Ансофф І., 
Антонова О.В., Ареф’єв О., Бланк І.А., Васильчик С.В., Воронкова А., Горячева К.С., 
Друкер П., Єпіфанов А.О.,  Єрмошенко М.М., Климчук С.В., Козаченко А., Корнієнко Т.О., 
Котляр М., Ліпкан В.А., Москаленко В.П., Мочернии  В.С., Орлик О.В., Поддєрьогін А., 
Філиппова С.В., Черевко О.В., Шликов В.В., Шумпетер И . та ін. Аналізуючи результати 
проведених досліджень, слід звернути увагу на відсутність одностаи ної  точки зору 
науковців на формування механізму управління економічною стіи кістю аграрного 
підприємства. 

Мета статті 

Метою статті є дослідження сутності механізму управління економічною 
стіи кістю підприємства та запропонувати авторську концепцію механізму управління 
економічною стіи кістю аграрного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Дослідники по-різному інтерпретували специфіку категорії  «механізм». Так, 
можемо однозначно сказати, що трактування залежить від сфери и ого використання: 
економіка, державне управління, філософія тощо). Економічнии  словник характеризує 
механізм як: послідовність станів або процесів, які визначають собою певні дії , явища, 
систему, пристріи , якии  визначає порядок певного виду діяльності» [1]. Як бачимо, таке 
визначення досить багатоаспектне: и ого можна використовувати як технічнии  термін, 
так і використовувати у інших сферах життя, зокрема и  як економічну категорію. Так, в 
історичному плані вперше термін «механізм» для характеристики процесів функці-
онування капіталістичної  виробничої  системи було застосовано К. Марксом [2, с. 72]. 

Якщо звернутися до лінгвістичних особливостеи , до тлумачного словнику 
сучасної  украї нської  мови, можемо знаи ти таке визначення дефініції  «механізм» – внут-
рішня будова, система, сукупність станів і процесів, з яких складається звичаи не 
явище [3]. Недарма більшість науковців розглядають «механізм» все ж таки як 
сукупність окремих елементів (цілеи , функціи , принципів, методів, прии омів, 
інструментів і форм), поєднану в конкретну систему.  

Так, Б. М. Данилішин вказує на те, що механізм характеризується певною 
кінцевою множиною елементів економічних систем та взаємозв’язків між ними, що 
відбувається за допомогою відповідних важелів системоутворюючих регуляторів [4]. 

А. Кульман підкреслює, що механізм містить у собі певну послідовність явищ: и ого 
складовими елементами одночасно виступають вхідне и  вихідне явище, які виникають 
за певних умов під впливом імпульсу, і весь процес, якии  відбувається в інтервалах між 
ними [5, с. 13–17].  

Якщо розглядати категорію «управління» як складову механізму управління, 
можна зробити висновок, що в економічних і соціальних науках існують різні тлума-
чення цього поняття. Суспільні науки поняття управління ототожнюють з владою и  од-
нобічним імперативним впливом суб'єкта управління на об’єкт управління, а в еконо-
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мічних науках існує трактування категорії  управління у вузькому та широкому сенс: у 
вузькому сенсі – це спосіб певного впливу на керовании  об’єкт, в широкому сенсі, згідно 
визначення, наведеного в економіко-математичному словнику – «…вироблення и  здіи -
снення цілеспрямованих керуючих впливів на об’єкт (систему), що включає збір, пере-
дачу и  обробку необхідної  інформації , прии няття и  реалізацію відповідних рішень» [6].  

Сьогодні в науковіи  економічніи  літературі поняття управління наи частіше 
можна зустріти у вузькоспеціалізованому сенсі, такому як, управління попитом, 
управління проектами, управління персоналом, управління ресурсами тощо. Також 
можна виокремити певні особливості, характерні для такого тлумачення управління як 
економічної  категорії : наводиться лише ієрархію в системі, не враховуються зворотні 
зв’язки; керуючии  орган здіи снює вплив на керовании , а зворотнии  зв’язок – це реакція 
системи на цеи  вплив.  

Отже, категорію управління можемо визначити як процес формування и  
реалізації  цілеспрямованого впливу суб’єкту на об’єкт, засновании  на зворотному 
зв'язку, інформаціи ному обміні між суб'єктом і об'єктом управління [7].  

У свою чергу, суть механізму управління розкривається вченими по-різному. Так, 
А. Гапоненко та А. Панкрухіна характеризують механізм управління як сукупність 
засобів і методів управління, реалізація яких визначає можливість цілеспрямованого 
руху системи [8]. 

Ф. Хміль називає механізм управління системою, яка утворюється із взаємо-
пов'язаних ланок (підсистем), що об'єднують множину різних елементів і блоків, забез-
печуючи у процесі ї х взаємодії  функціонування всіх підсистем підприємства [9, с. 221]. 

М. Г. Грещак говорить про те, що механізм управління містить державно-правове 
та нормативне регулювання, ринковии  механізм регулювання, внутрішніи  механізм 
регулювання окремих аспектів, механізм інформаціи ного забезпечення, методи 
управління та методи контролю [10]. 

Узагальнення різноманітних наукових поглядів показало, що не дивлячись на 
всезагальне визнання значущості досягнення стіи кості економічних систем, ця 
проблема, в тому числі в аграрному секторі, досі до кінця невирішена і містить безліч 
дискусіи них питань. Причиною цьому є як багатогранність и  динамічність трансфор-
мації  самих сільськогосподарських товаровиробників, рівня ї х розвитку, так і складність 
і багатоаспектність рішення досліджуваної  проблеми в контексті системного підходу. 

Основна ціль механізму управління економічною стіи кістю – забезпечення стіи -
кого функціонування та розвитку підприємства як в короткостроковіи , так і в довго-
строковіи  перспективі. Керуючись наведеними визначеннями та цілями, сформулюємо 
основні вимоги до механізму управління економічною стіи кістю підприємств: 1) здат-
ність підприємства функціонувати та розвиватися як в короткостроковіи , так і в довго-
строковіи  перспективах під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів; 2) оптимальну 
збалансованість бізнес-процесів підприємства, засновану на структуруванні і узгод-
женні процесів входу і виходу управлінської  і бухгалтерської  інформації  з деталізацією 
по термінах реалізації ; 3) здатність системи прогнозувати, визначаючи при цьому тен-
денції  свого розвитку; 4) визначення часового циклу поновлення якісних перетворень 
процесу управління підприємством на основі прогнозних тенденціи  розвитку; 5) здат-
ність учасників бізнес-процесів до самовдосконалення і ефективного стіи кого розвитку 
за рахунок постіи ного нарощування знань, прояву творчої  ініціативи; 6) здатність 
системи прии мати оптимальні управлінські рішення з ціллю досягнення максимально 
можливої  економічної  ефективності. 

Роль механізму управління економічною стіи кістю підприємства, без сумніву, 
дуже важлива. Саме розвиток і удосконалення механізму управління економічною стіи -
кістю підприємства, на нашу думку, дозволяє досягнути основної  цілі функціонування 
підприємства – одержання прибутку, а також ефективно довгостроково функціонувати 
підприємству на фоні жорсткої  ринкової  конкуренції . 

Аналізуючи існуючи точки зору, можна розглядати механізм управління еконо-
мічною стіи кістю підприємства як систему структурованих і збалансованих бізнес-
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процесів, налаштованих на розробку і прии няття управлінських рішень, реалізацію 
якісних перетворень. Механізм управління економічною стіи кістю підприємств є струк-
турованою системою, що здатна підтримувати стіи кість підприємства, а також постіи но 
змінювати свіи  якіснии  стан, розвиваючи себе і тим самим порушуючи умову рівноваги. 

Більшість авторів вважають, що при формуванні структури механізму управління 
економічною стіи кістю аграрного підприємства доцільно виходити з наступних 
передумов: - механізм управління (господарськии , організаціи нии , економічнии , 
організаціи но-економічнии ) – це сукупність взаємозалежних і взаємодіючих частин, 
об'єднання яких зумовлене цілями управління; - будь-якии  механізм управління 
включає сукупність методів як систему правил та процедур, що застосовуються 
суб'єктом управління для вирішення конкурентних завдань, що стоять перед системою 
управління для досягнення цілеи  управління; - механізм управління незалежно від и ого 
природи містить певнии  набір інструментів, за допомогою яких здіи снюється цільовии  
вплив на об'єкти управління для вирішення завдань; - принципове значення має 
конкретизація елементів об'єкта управління (чинників управління), на які будуть 
направлені дії  інструментів, що лежать в основі механізму керування; - при формуванні 
механізму управління необхідно враховувати, що повна реалізація и ого функціи  
практично неможлива без відповідного ресурсного забезпечення. 

Для стабільного ефективного функціонування аграрних підприємств необхідна 
постіи на готовність в умовах підвищеного ризику та невизначеності факторів зовніш-
нього та внутрішнього середовища, характерних для агарної  сфери, використовувати 
такі технології  та механізми, які б дозволили з наи меншими похибками реалізувати 
стратегічні та тактичні управлінські дії , спрямовані на забезпечення економічної  стіи -
кості. З цією метою було запропоновано механізм управління економічною стіи кістю 
аграрного підприємства, засновании  на інтегрованому системно-адаптивному методич-
ному підході. Дании  механізм являє собою набір засобів, а також систему організації  ї х 
використання і контролю, які дозволяють досягти стратегічної  цілі управління 
економічною стіи кістю підприємства: забезпечення ефективної  і стабільної  діяльності 
підприємства. Об’єктом запропонованого механізму є власне економічна стіи кість 
аграрних підприємств з усіма ї ї  елементами (фінансова, виробнича, кадрова, маркетин-
гова та інвестиціи на складові).  

Слід зазначити, що для аграрних підприємств характерним є особливе значення 
поряд з іншими, як зовнішніми (політичними, адміністративними, правовими, соціаль-
ними, демографічними), так і внутрішніми (виробничими, управлінськими та трудови-
ми), екологічних факторів, зокрема таких як природно-кліматичні умови, якісні та кіль-
кісні характеристики земельних ресурсів та інші екологічні аспекти, що супроводжують 
аграрну сферу. Реалізація механізму управління економічною стіи кістю аграрного під-
приємства передбачена на основі виконання послідовності стратегічних и  оперативних 
управлінських діи . Зокрема до процесів стратегічних діи  відносимо: по-перше, плану-
вання стратегічної  цілі економічної  стіи кості аграрного підприємства, на основі якого 
відбувається наступнии  крок, а саме визначення мети і завдань економічної  стіи кості.  

Метою є досягнення збалансованого та якісного функціонування елементів 
економічної  стіи кості як єдиної  системи з метою забезпечення ефективного за існуючих 
умов рівня економічної  стіи кості підприємства.  

Далі пропонується проаналізувати зовнішнє і внутрішнє середовище підприєм-
ства та визначити сильні і слабкі сторони, можливості і загрози для конкретного аграр-
ного підприємства. Для реалізації  поставленої  мети, необхідно виконати два основні 
завдання економічної  стіи кості – це захист від можливих загроз і забезпечення функціо-
нування та розвитку агарного підприємства. На цьому етапі застосовуються вже адап-
тивні методи, характерні для операціи них (тактичних) діи  управлінської  діяльності. 
Концепцію запропонованого механізму управління економічною стіи кістю аграрного 
підприємства, засновании  на інтегрованому системно-адаптивному методичному 
підході відображено на рис. 1.  
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Рис. 1. Концепція механізму управління економічною стійкістю аграрного підпри-
ємства, заснований на інтегрованому системно-адаптивному методичному підході 

Отже, концепція формування механізму управління економічною стіи кістю 
аграрного підприємства, заснованого на інтегрованому системно-адаптивному 
методичному підході є базовою платформою для встановлення системи елементів, 
характеру процесу ї хньої  взаємодії  та побудови ефективного механізму управління 
економічною стіи кістю аграрного підприємства. Механізм управління економічною 
стіи кістю аграрних підприємств орієнтовании  на регулярне відстеження, своєчасну 
оцінку результатів діяльності підприємства за критерієм економічної  стіи кості, 
виявлення та аналіз відхилень за показниками економічної  стіи кості, формування 
системи діи  щодо усунення відхилень, аналіз змін показників економічної  стіи кості, 
розробку та прии няття управлінських рішень щодо досягнутого рівня економічної  
стіи кості, формування та реалізацію інструментарію для відповідного коригування в 
рамках загального механізму управління підприємством, формування нормативу 
результативності та ефективності управління, оцінку фактичної  результативності та 
ефективності прии нятих управлінських рішень щодо підтримання або підвищення 
рівня економічної  стіи кості. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Таким чином, механізм управління економічною стіи кістю підприємства – це 
набір засобів, а також система організації  ї х використання і контролю, які дозволяють 
досягти стратегічної  цілі управління економічною стіи кістю підприємства: 
забезпечення ефективної  і стабільної  діяльності підприємства. Було запропоновано 
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механізм управління економічною стіи кістю аграрного підприємства, засновании  на 
інтегрованому системно-адаптивному методичному підході. Реалізація механізму 
управління економічною стіи кістю аграрного підприємства передбачена на основі 
виконання послідовності стратегічних и  оперативних управлінських діи : планування 
стратегічної  цілі економічної  стіи кості аграрного підприємства, визначення мети і 
завдань економічної  стіи кості, аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища 
підприємства та визначити сильні і слабкі сторони, можливості і загрози для 
конкретного аграрного підприємства. Метою механізму є досягнення збалансованого та 
якісного функціонування елементів економічної  стіи кості як єдиної  системи з метою 
забезпечення ефективного за існуючих умов рівня економічної  стіи кості підприємства. 
Для реалізації  поставленої  мети необхідно виконати завдання: захист від можливих 
загроз і забезпечення функціонування та розвитку агарного підприємства. 
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Анотація 
У статті було розроблено комплексний механізм управління трудовим потенціалом суб’єктів економічних 
відносин, де керуюча підсистема є множиною керівних посад та підрозділів, які впливають на реалізацію 
трудових функцій всіх підсистем підприємства, а керована система – множиною трудових функцій 
працівників всіх підрозділів і підсистем суб’єктів економічних відносин. Сам управлінський вплив об’єднує: 
принципи, функції та методи управління трудовим потенціалом та взаємодією механізмів мотивації та 
стимулювання персоналу, оцінювання ефективності використання трудового потенціалу та формування 
і використання інтелектуального та соціального капіталів. Реалізація управлінського впливу 
здійснюється шляхом декомпозиції HR-стратегії на відповідні тактики та конкретні заходи з її 
впровадження, що досягається за умови достатнього фінансового забезпечення, відповідного 
інформаційного забезпечення, включаючи елементи безпеки, дотримання вимог нормативно-правового 
забезпечення, а також існування на підприємстві дієвих регламентів його функціонування. 

Ключові слова: трудовий потенціал, механізм управління, декомпозиція HR-стратегії, інтелектуальний 
капітал, соціальний капітал. 
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Abstract 
The article developed a comprehensive mechanism for managing the labor potential of economic relations, where the 
management subsystem is a set of management positions and units that affect the implementation of labor functions of 
all subsystems of the enterprise, and the managed system - a set of labor functions of all units and subsystems economic 
relations. Management influence itself combines: principles, functions and methods of labor potential management and 
interaction of mechanisms of motivation and stimulation of personnel, evaluation of the effectiveness of labor potential 
and the formation and use of intellectual and social capital. Implementation of managerial influence is carried out by 
decomposing HR-strategy into appropriate tactics and specific measures for its implementation, which is achieved with 
sufficient financial support, appropriate information support, including security elements, compliance with regulatory 
requirements, as well as the existence of effective regulations. functioning. The concept of developing a mechanism for 
managing labor potential should be based on the initial provisions for understanding its nature and features of 
functioning. The nature of labor potential requires consideration of the levels of its formation and use from the nanoscale 
to the national and even global. The structure of the control mechanism must be formed by the control and managed 
subsystems, as they correspond to the cybernetic principle of operation of systems, the control system by implementing 
managerial influence tries to bring the controlled system to the desired state. The structure of managerial influence 
within the mechanism should cover a wide range of tools, among which traditionally consider the principles of 
management, functions, methods, types of support and internal mechanisms. The developed mechanism for managing 
the labor potential of economic relations involves the managerial influence of the control subsystem on the managed 
using a set of functionalities that combines the principles, functions, methods and management mechanisms that are 
formalized in HR-strategy, and ensuring their implementation is implemented through information, financial and 
regulatory component, including regulations for the operation of the enterprise. The process of making managerial 
decisions is an algorithm of actions that is implemented in the subsystems of personnel management, reflected in the 
mechanism of the functions divided into subjective and object components. 

Keywords: labor potential, management mechanism, decomposition of HR-strategy, intellectual capital, social capital. 

JEL classification: Q01; Q56 

Вступ 

Основною передумовою ефективного функціонування будь-яких систем є визнан-
ня необхідності вбудовування в ї х структуру різних механізмів. Механізми забезпечують 
взаємозв’язок елементів, досягнення поставлених цілеи  за рахунок використання 
широкого інструментарію впливу керуючої  системи на керовану. Саме в структурі 
механізму закладено дію важелю, якии  перетворює окремии  поштовх на бажании  
результат. Саме тому механізми розглядаються та аналізуються різними науками, а 
економічна наука надає особливої  уваги цьому важливому інструмент у методології , без 
якого зараз важко уявити будь-яку концепцію, модель або підхід до управління.  

Первинне значення механізму представлено в роботах Т.Г. Альберди, С.І. Ожегова, 
Д.Н. Ушакова, М.Г. Саєнко, О. Федорчак [1-4], де визначено, що механізм представляє 
собою систему або пристріи , що визначають порядок виду діяльності; є системою ланок, 
які перетворюють рух один ланок у необхіднии  рук інших із наявністю вихідних та 
вихідних; сукупність штучних рухома-сполучених елементів, які здіи снюють задании  
рух пристрою, що передбачає чи перетворює рух. Отже, дане бачення відображає 
механістичне уявлення про механізм, якии  є первинним в історичному розрізі и ого 
розуміння. Узагальнене кібернетична значення механізму, враховуючи теорію 
управління системами, представлении  в роботах А. Кульмана, Н. Харченко, О. Радченко, 
В. Рєпіна [5-8], як сукупність взаємозалежних і взаємодіючих частин або елементів при 
наявності внутрішньої  упорядкованості та узгодженості між ними, а також 
диференціації  і відносної  автономності, що відображає систему в дії , яка може набувати 
форми послідовності станів, процесів або етапів, що відображають систему або пристріи  
і приписують порядок визначеного виду діяльності; як систему елементів, яка об’єднує 
цілі, функції , методи, організаціи ну структуру і суб’єктів, а також об’єкти управління, де 
спостерігається і відбувається цілеспрямоване перетворення впливу елементів 
управління на необхіднии  стан або реакцію об’єктів управління, що має вихідні посилки 
та результуюча реакцію.  

Мета статті 

Мета статті: розробити комплекснии  механізм управління трудовим 
потенціалом суб’єктів економічних відносин. 
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Виклад основного матеріалу дослідження 

Концепція розробки механізму управління трудовим потенціалом має 
ґрунтуватися на вихідних положеннях щодо розуміння и ого природи і особливостеи  
функціонування.  

1. Природа трудового потенціалу вимагає врахування рівнів и ого формування та 
використання від нанорівня до національного і навіть глобального. При чому варто 
зауважити, що кожна окрема людина виступає носієм людського капіталу, включаючи 
інтелектуальнии  капітал як и ого невід’ємну компоненту та соціальнии  капітал, якии  
особистість нарощує та розвиває протягом всього свого життя, створюючи таким чином 
додаткові канали для комунікації , які своєю чергою виступають джерелами поширення 
знань і створення унікальних внутрішньо корпоративних організаціи них знань, які 
формують стіи кі конкурентні переваги суб’єкта господарювання. З іншого боку 
нарощення первинних знань,умінь і компетентностеи  формується в процесі отримання 
людиною професіи ної  освіти, ефективність функціонування яких забезпечується 
органами державної  влади в рамках реалізації  стратегії  якісної  вищої  світи. А 
вдосконалення професіи них знань, вмінь і навичок реалізується безпосередньо на 
підприємствах або в закладах, які заи маються підвищенням кваліфікації . Цеи  рівень вже 
передбачає формування більш вузьких спеціалізованих знань, потреба в яких формується 
в ході професіи ної  діяльності. Відповідно з періоду первинного формування професіи них 
компетентностеи  подальше ї х накоплення здіи снюється шляхом звуження та 
спеціалізації , а для ефективного забезпечення даного процесу механізми всіх рівнів мають 
бути узгоджені, а цілі всіх залучених та зацікавлених сторін мають бути узгоджені: 
суб’єктів господарювання, безпосередньо закладів вищої  світи, наукових установ, органів 
державної  влади та місцевого самоврядування. Глобальнии  рівень стосується питань 
міжнаціональної  міграції  кваліфікованих кадрів і працівників, роботу яких за відповідну 
плату в краї нах з вищим рівнем економічного розвитку місцеві мешканці виконувати не 
бажають. Ці питання в більшии  мирі відносяться до рівня національного регулювання, але 
ключовим залишається рівень оплати праці, якии  формується суб’єктами 
господарювання під впливом об’єктивних ринкових чинників – попиту та пропозиції  на 
окремі професії . Також частка витрат на оплату праці безпосередньо залежить від рівня 
конкурентоспроможності продукції  та ступеня інноваціи ності виробничих процесів. Адже 
впровадження ресурсозбережних технологіи  дозволяє економити на інших витратах та 
збільшувати частку оплати праці у собівартості продукції , не погіршуючи рівень ї ї  
конкурентоспроможності і підвищуючи ступінь економічної  привабливості підприємства 
як роботодавця. Таким чином, розроблении  механізм управління трудовим потенціалом 
суб’єктів економічних відносин має бути виключно відкритою системою із відповідними 
входами та виходами, якии  функціонує під впливом чинників зовнішнього середовища із 
окремим виділенням сфери державного регулювання, яке вирішальним чином впливає на 
формування і використання трудового потенціалу. И ого будова та принципи 
функціонування мають відповідати загальнонаціональним стратегіям і цілям розвитку, 
накопичення та ефективного використання трудового потенціалу, узгоджуватися із 
механізмами управління трудовим потенціалом на регіональному та національному 
рівнях, враховувати потреби окремих працівників як носії в людського, інтелектуального 
та соціального капіталу, які формують стіи кі конкурентні переваги для суб’єктів 
економічних відносин.  

2. Структуру механізму управління обов’язково мають формувати керуюча і 
керована підсистеми, так як вони відповідають кібернетичному принципу 
функціонування систем, керуюча система шляхом реалізації  управлінського впливу 
намагається привести керовану систему бажании  стан. Основним принципом взаємодії  
цих підсистем варто вважати закон необхідного різноманіття В. Р. Ешбі – для стабільності 
системи кількість станів, яких може досягати механізм управління, має бути більшою або 
рівної  кількості станів керуючої  підсистеми. Це вимагає особливого підходу до 
формування органів управління формуванням та використання трудового потенціалу 
суб’єктів економічних відносин – насамперед це відділ кадрів або більш розширена и ого 
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розуміння – HR-відділ, а також це всі лініи ні керівники та топ-менеджмент, які 
здіи снюють координацію та регулювання діяльності працівників підприємства.  

3. Структура управлінського впливу в рамках механізму повинна охоплювати 
широке коло інструментів, серед яких традиціи но розглядають принципи управління, 
функції , методи, види забезпечення та внутрішні механізми. Формалізація впливу 
керуючої  підсистеми на керовану передбачає формування HR-стратегії , яка описує та 
детермінує дії  у відповідніи  предметні сфері управління. Включення у структуру 
механізму управління трудовим потенціалом механізмів нижчого рівня обумовлено 
виключно ї х високим рівнем складності, які не досягаються іншими інструментами: 
функціями, методами або принципами.  

Отже, варто представити загальну архітектоніку механізму управління трудовим 
потенціалом суб’єктів економічних відносин з урахуванням специфіки діяльності 
підприємств сільськогосподарського машинобудування (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Механізм управління трудовим потенціалом суб’єктів економічних відносин 

Ключовим інструментом, на якии  спираються керівників у прии нятті 
управлінських рішень щодо управління трудовим потенціалом, виступають принципи 
управління. Базовим принципом варто вважати принцип системності, якии  передбачає 
розгляд всіх складових механізму як єдиного цілого із визначеною структурою та 
зв’язками між ї ї  складовими та підсистемами, підпорядкованих поставленим цілям, 
погоджених із виділеним обсягом ресурсів на досягнення цих цілеи . Система взаємодіє 
із зовнішнім середовищем, отримуючи від неї  ресурси та «віддаючи» назад ї и  результати 
свого функціонування. Взаємодія із зовнішнім середовищем формує у системі відповідні 
якості – здатність до адаптації , спроможність змінюватися, що торкається всіх підсистем 
підприємства. Підприємство в розрізі формування та використання трудового 
потенціалу із зовнішнього середовища, крім безпосередньо кадрів, отримує інформацію 
та знання з різних джерел та в різніи  формі. Принцип системності передбачає розробку 
правил взаємодії  із зовнішнім середовищем, сценарії в реакції  на можливі зміни в ньому, 
що безпосередньо стосується ринку праці, для утримання балансу підприємства. На 
практиці принцип системності передбачає прии няття управлінських рішень з 
урахуванням цілеи , потреб, вимог та параметрів ї ї  підсистем та необхідності досягнення 
синергетичного ефекту взаємодії  складових трудового потенціалу, а також 
співставлення цілеи  управління трудовим потенціалом з и ого поточним рівнем та 
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станом. Принцип прозорості передбачає розробку системи управління трудовим 
потенціалом, ключові складові якої : мотиваціи на, навчання і розвитку, оцінювання, 
розроблені і доведені до відома всіх працівників. Принцип ефективності передбачає 
співставлення отриманих результатів від реалізації  будь-яких процесів з витраченими 
на дані процеси ресурсами. Цеи  принцип охоплює значне коло процесів, структур і 
систем. Це стосується програм навчання та розвитку персоналу – витрати на ї х 
реалізацію мають покриватися приростом продуктивності праці від отримання 
працівниками нових компетентностеи , знань, вмінь і навичок, отриманих в результаті 
даного навчання. Принцип гнучкості стосується необхідності переналаштування 
структури суб’єкта економічних відносин під зміни ї х цілеи  в ході коригування стратегії . 
Складність провадження змін часто пов’язана із занадто високим рівнем бюрократизації  
організаціи ної  структури та неефективністю ієрархії . Активне включення працівників 
до вирішення поточних проблем підприємства, реалізація раціоналізаторських 
пропозиціи , впровадження ініціативних проектів можлива лише при достатньому рівні 
децентралізації  управління та наявності ефективного зворотного зв’язку від 
працівників, що забезпечується гнучкістю організаціи ної  структури. Наступнии  
принцип – справедливості – стосується формування та впровадження системи мотивації  
та стимулювання кадрів. При досягненні відповідних бажаних результатів на сучасних 
підприємствах встановлюються бонусні системи, які заохочують співробітників до 
подальшого зростання рівня результативності. Принцип емерджентності є ключовим 
принципом загальної  теорії  систем та системного аналізу: він передбачає виникнення у 
системи властивостеи , які відсутні у ї ї  складових. Однією із таких властивостеи  
формування та використання трудового потенціалу є створення ефективного 
колективу, спроможного вирішувати завдання різного рівня складності. Принцип 
ієрархії  передбачає розробку структур декомпозиції  ключових цілеи  формування та 
розвитку трудового потенціалу на підцілі нижнього рівня та узгодження ї х з 
організаціи ною структурою підприємства. Крім того, узгодження заходів щодо розвитку 
трудового потенціалу передбачає необхідність формування програм та портфелів 
проектів, впорядкованих за принципом ієрархії . Принцип цілеспрямованості є одним з 
наи більш очевидних принципів функціонування будь-якого штучного механізму, яким 
варто вважати і механізм управління трудовим потенціалом. Цілі не було включено до 
структури механізму, адже вони є варіативними і уточнюються в залежності від змісту 
HR-стратегії . Для досліджуваного підприємства сільськогосподарського 
машинобудування цілі механізму варіюються в залежності від рівня інтегрального 
коефіцієнту трудового потенціалу. Для підприємств із високим рівнем цілі механізму 
передбачають розвиток і накопичення трудового потенціалу, активну реалізацію 
програм підвищення кваліфікації  і навчання кадрів, вдосконалення системи мотивації , 
розширення методів нематеріального стимулювання, залучення кадрів до управління 
підприємством, активна участь підприємства в програмах публічно-приватного 
партнерства тощо. Аналогічні цілі, але менш розширені варто рекомендувати 
підприємствам із високим рівнем коефіцієнту формування та використання трудового 
потенціалу. Зміст принципу економічності близькии  до принципу ефективності і 
стосується відношення витрачених ресурсів на досягнення поставлених цілеи . На 
відміну від принципу ефективності цеи  принцип використовується для кількісного 
оцінювання доцільності впровадження проектів удосконалення формування та 
використання трудового потенціалу суб’єктів економічних відносин.  

Наступним елементом механізму виступають функції  управління трудовим 
потенціалом. І х варто розподіляти на специфічні та загальні, або ті які відповідають 
суб’єктнии  компоненті трудового потенціалу, та – об’єктніи .  

Методи управління в рамках механізму управління трудовим потенціалом 
включаю традиціи ні групи: економічні, соціально-психологічні та адміністративні. 

Особливою складовою запропонованого механізму є внутрішні вбудовані 
механізми в и ого функціонування: механізм мотивації  та стимулювання персоналу, 
механізм оцінювання ефективності використання трудового потенціалу, механізм 
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формування та використання інтелектуального та соціального капіталів. Реалізація 
управлінського впливу керуючої  підсистеми на керовану в розрізі зазначеного 
інструментарію (принципи, функції , механізми, методи) передбачає формалізацію 
шляху досягнення поставлених цілеи  у формі HR-стратегії , яка деталізуються в HR-
тактиці, яка своєю чергою здіи снюється крізь конкретні заходи. 

Останнім елементом розробленого механізму виступають типи забезпечення: 
інформаціи не, фінансове, нормативно-правове та множина регламентів.  

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Таким чином, розроблении  механізм управління трудовим потенціалом суб’єктів 
економічних відносин передбачає управлінськии  вплив керуючої  підсистеми на 
керовану з використанням комплексу функціоналу, якии  об’єднує принципи, функції , 
методи та механізми управління, які формалізовано в HR-стратегії , а забезпечення ї х 
здіи снення реалізується крізь інформаціи ну, фінансову і нормативно-правову 
компоненту, включаючи регламенти функціонування підприємства. Процес прии няття 
управлінських рішень представляє собою алгоритм діи , якии  реалізується в підсистемах 
менеджменту персоналу, відображених у механізмі функціями, розподіленими на 
суб’єктну та об’єктну компоненту. 

Список літератури 
1. Альберда Т. Г. Механізм як загальнонаукова і правова категорія («правовий механізм»). Молодий 

вчений. 2013. № 2 (02). С. 64–68. 
2. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов; под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. 24-е изд., 

испр. М.: Оникс, Мир и Образование, 2007. 1200 с. 
3. Саєнко М. Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: консп. лекцій. Тернопіль: ТНЕУ, 2012. 248 с. 
4. Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління. Демократичне врядування : науковий 

вісник: Електронне наукове фахове видання. 2008. Вип. 1. URL: 
http://www.lvivacademy.com/visnik/fail/ O_Fedorchak.pdf. 

5. Кульман А. Экономические механизмы; пер. с франц. Н.И.Хрусталева. М Прогресе; Универс, 1993 192 с. 
6. Радченко О. В. Категорія «механізм» у системі державного управління. Державне управління та 

місцеве самоврядування: збірник наукових праць: у 2 ч. (за заг. ред. Г. І. Мостового, Г. С. Одінцової). 
X., 2001. Вип. 2 С. 10. 

7. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2013. 544 с. 

8. Харченко Н.П. Поняття механізму держави, наукові пошуки теоретико-правової дефініції. 
Юридические науки. 2007. №2. С. 278–284. 

References 
1. Al'berda, T. H. (2013). «Mechanism as a general scientific and legal category ("legal mechanism")» Molodyj 

vchenyj. № 2 (02), рр. 64–68. 
2. Ozhehov, S. Y. (2007). Slovar' russkoho iazyka: Ok. 53 000 slov; pod obsch. red. prof. L. Y. Skvortsova. 

[Dictionary of the Russian language: Approx. 53,000 words; under common ed. prof. LI Skvortsova]. 24 ed. 
Onyks, Myr y Obrazovanye. Moscow. Russia. 

3. Saienko, M. H. (2012). Vnutrishnij ekonomichnyj mekhanizm pidpryiemstva. [Internal economic mechanism 
of the enterprise]. TNEU. Ternopil. Ukraine.  

4. Fedorchak, O. (2008). Klasyfikatsiia mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia. «Classification of mechanisms 
of public administration». Demokratychne vriaduvannia: naukovyj visnyk. [Democratic governance: 
scientific bulletin]. (electronic journal). Issue 1. Available at: http://www.lvivacademy.com/visnik/fail/ 
O_Fedorchak.pdf. 

5. Kul'man, A. (1993). Ekonomycheskye mekhanyzmy. [Economic mechanisms]. Transl from French. In 
Khrustaleva, N. Y. (ed.). Prohrese; Unyvers. Moscow. Russia.  

6. Radchenko, O. V. (2001). Katehoriia «mekhanizm» u systemi derzhavnoho upravlinnia. Derzhavne 
upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia: zbirnyk naukovykh prats'. [Category "mechanism" in the 
system of public administration. Public administration and local self-government: a collection of scientific 
works]. In Mostovoho, H. I., Odintsovoi, H. S. (ed.). Issue 2, pp. 10. 

7. Repyn, V.V., Elyferov, V.H. (2013). Protsessnyj podkhod k upravlenyiu. Modelyrovanye byznes-protsessov. 
[Process approach to management. Business process modeling]. Mann, Yvanov y Ferber. Moscow. Russia. 

8. Kharchenko, N.P. (2007). «The concept of the mechanism of the state, scientific research of theoretical and 
legal definition». Yurydycheskye nauky. №2, рр. 278–284. 

Стаття надійшла до редакції 12.04.2021 р.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 2.  

286 

УДК 658.14.011.1 
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-36 

Валентина Валентинівна ХАЧАТРЯН  

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та міжнародних 
відносин, Вінницькии  торговельно-економічнии  інститут КНТЕУ 

ORCID ID: 0000-0002-9532-0116 
E-mail: v.khachatrian@vtei.edu.ua 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Хачатрян В. В. Науково-методичні засади підвищення прибутковості підприємства. 
Український журнал прикладної економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 286 – 292. 

Анотація 
В статті розглянуто основні чинники, що визначають рівень прибутковості підприємства: обсяг 
реалізованої продукції; цінову стратегія підприємства; собівартість виготовлено продукції, асортимент; 
трудові ресурси підприємства, ринки збуту продукції. Дані чинники фігурують практично в усіх 
запропонованих науковцями методиках та відображають основну ціль реалізації того чи іншого методу – 
зменшення витрат та зростання доходів, що забезпечує збільшення показника прибутковості. 
Охарактеризовано основні методи підвищення прибутковості підприємства, що включають збільшення 
обсягу реалізації  продукції,  розширення ринків збуту, зниження витрат на виробництво, зростання цін на 
продукцію з точки зору підвищення якості продукції шляхом використання більш якісної сировини для 
виготовлення продукції. Виокремлено особливості підвищення прибутковості підприємства через призму 
пошуку резервів підвищення прибутку підприємства.  
Описано механізм підвищення прибутковості підприємства, що включає функціональні та організаційно-
економічні елементи. На основі проведеного аналізу методів підвищення конкурентоспроможності 
запропоновано методику підвищення прибутковості, що може бути адаптована до умов функціонування 
кожного вітчизняного підприємства, що базується на виділенні фактора, який найбільше впливає на 
прибутковість конкретного суб’єкта господарювання та прийняття заходів щодо покращення 
результатів його впливу на показник прибутковості. 
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Abstract 
The main factors that determine the level of profitability of the enterprise considered in the article: the volume of sold 
products; pricing strategy of the enterprise; cost of manufactured products, range; labor resources of the enterprise, 
markets. These factors appear in almost all methods proposed by scientists and reflect the main purpose of the 
implementation of a method - to reduce costs and increase revenue, which provides an increase in profitability. The 
main methods of increasing the profitability of the enterprise described, including increasing sales, expanding 
markets, reducing production costs, increasing product prices in terms of improving product quality by using better 
raw materials for manufacturing products. Features of increase of profitability of the enterprise through a prism of 
search of reserves of increase of profit of the enterprise allocated. Organizational methods of increasing profitability 
identified, which include improving the production process; improving the management and organizational 
structure; restructuring and diversification of production, etc. Technical methods of profitability growth identified: 
development of production technologies; mechanization of production; development of innovative products; 
industrial re-equipment. Economic methods of increasing competitiveness described which include improving the 
structure of wages; improvement of the tariff system; acceleration of money supply, etc. The mechanism of increasing 

the profitability of the enterprise, which includes functional, 
organizational, and economic elements, described. Based on © Валентина Валентинівна Хачатрян, 2021 
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the analysis of methods to increase competitiveness, a method of increasing profitability proposed, which can be 
adapted to the operating conditions of each domestic enterprise, based on the selection of the factor that most affects 
the profitability of a particular entity and taking measures to improve its impact on profitability. . 

Keywords: profit, profitability, methods of estimating profitability, reserves of profit increase. 

JEL classification: L20 

Вступ 

Сучасні умови функціонування вітчизняних підприємств диктують свої  правила 
господарювання, які враховуючи економічне становище в Украї ні не дозволяють 
вітчизняним підприємствам успішно розвиватися. Саме складні зовнішні умови 
діяльності вітчизняних підприємств підштовхують ї х до пошуку способів 
інтенсивнішого та результативнішого розвитку. Прибутковість являється основним 
показником результативності діяльності підприємства та в сучасних умовах потребує 
постіи ного пошуку шляхів и ого підвищення. Основною метою діяльності кожного 
суб’єкта господарювання є отримання позитивного фінансового результату, що 
виражається прибутком. Безсумнівно, отримання прибутку відіграє одну з основних 
місць в процесі господарювання підприємства, адже саме прибуток є головним 
стимулом в підприємництві, основним мотивом та кінцевою метою для підприємців в 
усіх сферах бізнесу.  

Теоретичні основи поняття прибутковості підприємства були обґрунтовані у 
працях вітчизняних та іноземних науковців. Підґрунтя для подальшого аналізу заклав 
відомии  економіст А. Сміт, якии  ще у часи Великих географічних відкриттів включав у 
поняття прибутковості аспект ризику. Подальше трактування поняття прибутковості 
підприємства визначається у працях таких науковців, як Антонюк Р.Р., Бержанір І.А., 
Васянович А.Г., Гуторова О.О., Дзюбенко Л.М., Довбня С.Б., Єлець О.П., Єпіфанова І.Ю., 
Жихор О.Б., Зінченко О.А., Кондратюк C.Я., Кучер Л.Ю., Кучерява А.С., Мелень О.В., Орєхова 
А.І., Осипова Т.В., Прохар Н.В. та інших, які визначили власні підходи до трактування 
сутності даного поняття, и ого змісту, методів оцінки та способів підвищення 
прибутковості вітчизняних підприємств. Враховуючи наявні наукові розробки, 
проблема підвищення прибутковості вітчизняних підприємств в контексті активізації  
зовнішніх впливів є актуальною сьогодні та потребує подальшого дослідження в 
сучасних умовах ринкових трансформаціи .  

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження основних методів підвищення прибутковості 
підприємства та побудова методики підвищення и ого прибутковості в сучасних умовах 
господарювання. 

Виклад основного матеріалу  

Сучасне середовище діяльності вітчизняних підприємств характеризується 
економічною та політичною нестабільністю, ринковими трансформаціями, високим 
рівнем конкурентної  боротьби. В таких умовах кожному вітчизняному підприємству 
необхідно постіи но удосконалюватися та розвиватися, щоб не втратити власну нішу на 
ринку та розширювати свою діяльність. Прибутковість підприємства є наи важливішим 
показником и ого результативності, тому кожне підприємство повинно здіи снювати 
пошук методів підвищення прибутковості задля подальшого успішного 
функціонування. 

Розглядаючи основні методи підвищення прибутковості, варто зазначити, що 
дании  показник є двофакторним та залежить від доходів підприємства та и ого витрат. 
Тому усі запропоновані методи будуть базуватися на зменшенні витрат підприємства та 
зростанні и ого доходів. Проте кожен метод враховує різні напрями надходження, 
використання та перерозподілу доходів та витрат підприємства.  
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Для характеристики загальних методів підвищення прибутковості визначимо 
розглянемо основні чинники, що визначають рівень прибутковості підприємства: 

- обсяг реалізованої продукції; 
- цінова стратегія підприємства; 
- собівартість виготовлено продукції, асортимент; 
- трудові ресурси підприємства  
- ринки збуту продукції тощо. 
Кожен зазначении  вище фактор певною мірою забезпечує рівень прибутковості 

підприємства. Запропонуємо основні методи підвищення прибутковості враховуючи 
дані чинники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методи підвищення прибутковості підприємства 

1) Збільшення обсягу реалізації   продукції  – це досить загальнии  метод, що 
дозволяє підвищити прибутковість підприємства на основі впровадження нової  техніки, 
яка забезпечує інтенсивне виробництво та дозволяє зменшити трудомісткість та 
ресурсозатратність виробництва. Розробка інноваціи них товарів також дозволить 
збільшити обсяг реалізації  та підвищити прибутковість за рахунок високої  ціни 
інноваціи них розробок та розширення таким чином асортименту товарів підприємства.  

2) Розширення ринків збуту – це метод, що базується на зростанні обсягів 
виробництва та реалізації  продукції , тобто дані два методи є взаємозалежними, адже 
виготовляючи більшу кількість продукції , підприємству необхідно збільшувати 
напрями ї ї  реалізації . Сучасні умови господарювання дозволяють суб’єктам 
господарювання продавати вироблену продукцію на внутрішньому ринку без 
особливих обмежень, таким чином розширення ринків збуту базується на 
регіональному рівні. В даному ракурсі підприємство повинно врахувати потреби 
споживачів в розрізі територіальних одиниць краї ни та спрямовувати свою діяльність 
на наи більш вигідні раи они. 

Другим напрямком розширення ринків збуту є активізація діяльності 
підприємства на міжнародному ринку, що надає и ому більше можливостеи  для 
розвитку, ніж національнии  ринок. Перевагою використання даного методу є 
можливість оцінки споживчого потенціалу зовнішніх ринків, попиту на продукцію, що 
виготовляється та визначальним фактором є ціна на товар, яка на світовому ринку може 
бути вищою за ціну на вітчизняному.  

Пошук нових ринків збуту продукції  забезпечує реалізацію додаткових одиниць 
продукції , що формує приріст прибутку підприємства.  

3) Зниження витрат на виробництво забезпечується завдяки зменшенню 
собівартості продукції . Одним із сучасних факторів зниження собівартості є підвищення 
технічності виробництва, механізація та автоматизація виробничої  діяльності. На основі 
використання даного методу досягається економія витрат за рахунок зменшення 
витрат матеріалів та трудомісткості виробництва.  Проведення розрахунку абсолютного 
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значення економії  витрат на основі зниження норм матеріалів здіи снюється за 
формулою (1).  

                                  Ев = (Н0 * Ц – Н1 * Ц) * N1,     (1) 
де Н0, Н1 – норми матеріаловитрат до і після проведення механізації  виробництва, 

натуральні одиниці; 
Ц – ціна одиниці  використовуваних матеріалів, грн.;  
N1 – обсяг випуску продукту після проведення механізації , натуральні одиниці [4]. 
Вітчизняні підприємства для зниження собівартості продукції  досить часто 

керуються способом підвищення продуктивності праці, що також забезпечує економію 
заробітної  праці за рахунок скорочення чисельності персоналу, а також зменшенні часу 
на виробництво одиниці продукції . Зростання продуктивності праці базується на 
кваліфікації  персоналу та інтенсивності и ого роботи та збільшення механізації  
виробництва.  Економія витрат, що досягається завдяки підвищенню продуктивності 
праці за рахунок механізації  виробництва здіи снюється за формулою (2). 

           Ев = [(t0 * C0 – C1) * (1 + і / 100) * (1 + r / 100)] * N1,  (2) 
де t0, t1 – трудомісткість одиниці виробленої  продукції  до і після механізації  

виробництва, год.;  
C0, C1 – середньогодинна тарифна ставка до і після механізації  виробництва, 

грн./год.;  
і – середніи  відсоток додаткової  заробітної  плати певної  категорії  працівників;  
r – фіксовании  відсоток відрахувань на соціальні заходи [4]. 
Отже, зниження собівартості продукції  дозволяє зменшити ресурсозатратність, 

матеріалозатратність виробництва за рахунок використання автоматизованого та 
механізованого обладнання і, як результат, підвищити прибутковість підприємства.   

4) Зростання цін на продукцію як метод підвищення прибутковості розглянемо з 
точки зору підвищення якості продукції  шляхом використання більш якісної  сировини 
для виготовлення продукції , відповідно, споживач, знаючи про якісні властивості 
продукту буде готовии  заплатити вищу ціну. За інших умов підприємство не може 
підвищувати ціну на продукцію, адже ринкове середовище характеризується сильною 
конкуренцією, що прямо впливає на ціну товару, підвищивши ціну на виготовлену 
продукцію і не покращивши якісних ї ї  властивостеи , споживач надасть перевагу товарам 
конкурентів і прибуток буде втрачено.   

Інноваціи на діяльність є невід’ємною складовою функціонування підприємства в 
сучасних умовах, тому розробка та реалізація інноваціи них продуктів завжди приносить 
великі обсяги прибутків.  

Підприємство може встановити вищу ціну на інноваціи ні продукти, аналогів яким 
ще не існує на ринку, за таких умов дана операція успішно вплине на результат 
діяльності підприємства, а саме, на прибуток. Для визначення ступеня впливу реалізації  
інноваціи ного продукту на рівень прибутковості підприємства застосовують 
формулу (3). 

                            ∆Пt = Пt – Еn * ЗPt + ∆Пінш.t,    (3) 
де Пt – прибуток підприємства за період t;  
ЗРt – витрати здіи снені в процесі інноваціи ної  діяльності;  
Еn – рентабельність підприємства в періоді (t-1). 
∆Пінш.t – прибуток підприємства, від усіх видів діяльності крім інноваціи ної  у 

період t [5]. 
Проаналізовані вище загальні методи підвищення прибутковості базуються на 

двох основних показниках: зниження витрат та підвищення доходів, кожен метод 
характеризується певними особливостями, проте всі вони знаходяться в залежності 
один від одного. Тому ми не можемо чітко стверджувати, що застосування одного 
певного методу забезпечить зростання прибутковості. Для збільшення показника 
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результативності підприємству необхідно застосовувати комплекс методів, залежно від 
и ого функціональних особливостеи .  

А.С. Кучерява пропонує певну послідовність методів, які необхідно здіи снювати 
підприємству для підвищення и ого прибутковості, ці методи вона розподіляє на три 
блоки [6], охарактеризуємо ї х у табл. 1. Методика даного науковця передбачає постіи не 
здіи снення заходів щодо підвищення прибутковості підприємства та характеризується 
загальними методами, які можна віднести до способів удосконалення діяльності 
підприємства, що и ому необхідні для успішного розвитку в умовах ринкових відносин. 

Таблиця 1. Методи підвищення прибутковості підприємства 

Назва методу Зміст методу 

1. Організаціи ні 
методи  

- удосконалення процесу виробництва; 
- удосконалення управлінської  та організаціи ної  структури; 
- реструктуризація та диверсифікація виробництва тощо. 

2. Технічні 
методи 

- розвиток технологіи  виробництва; 
- механізація виробництва; 
- розробка інноваціи них виробів; 
- виробниче переозброєння. 

3. Економічні 
методи 

- удосконалення структури оплати праці; 
- удосконалення системи тарифів; 
- прискорення оборотів грошової  маси тощо. 

Поліщук В.Г. та Остапюк А.В. пропонують розглядати підвищення прибутковості 
підприємства через призму пошуку резервів підвищення прибутку підприємства [7] 
(рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Підвищення прибутковості підприємства шляхом пошуку резервів 
зростання прибутку 

Пошук резервів збільшення прибутку проводиться з урахуванням усіх зазначених 
вище методів, проте залежно від функціональних особливостеи  підприємства воно 
використовує лише доступні и ому резерви. Прибутковість є складною та 
багатоаспектною категорією, що базується на високому рівні залежності від низки 
факторів, які необхідно враховувати в системі забезпечення та підвищення 
прибутковості та пропонує власну методику щодо підвищення прибутковості, що 
характеризується використанням організаціи но-економічного механізму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 3. Механізм підвищення прибутковості підприємства 
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Існує велика кількість наукових розробок, що стосуються проблеми підвищення 
прибутковості підприємств, проте використання ї х усіх при аналізі конкретного 
підприємства є недоцільним, адже цеи  процес потребує значної  трудомісткості і не 
визначить конкретного результату. На основі проведеного аналізу методів підвищення 
конкурентоспроможності запропонуємо власну методику підвищення прибутковості, 
яка може бути адаптована до умов функціонування кожного вітчизняного підприємства. 
Сформуємо поетапну систему заходів підприємства для підвищення и ого прибутковості, 
результати зобразимо на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Методика підвищення прибутковості підприємства 
Джерело: розроблено автором на основі джерел [1, 2, 3]. 

На нашу думку, підвищення прибутковості підприємства повинно базуватися на 
використанні та покращенні впливу фактора, що наи більшою мірою визначає 
прибутковість даного підприємства. Залежно від сфери діяльності кожне підприємство 
буде використовувати для підвищення прибутковості різні фактори.  

Необхідним етапом є прогнозування приросту прибутку, що виражає абсолютнии  
показник результату проведених заходів. Для прогнозування даного показника 
доцільно використати економіко-математичні та статистичні методи, такі як метод 
експотенціи ного згладжування, метод рухомого середнього та рухомого середнього 
зваженого. Проте важливим елементом прогнозування є врахування трьох сценарії в: 
оптимістичного, песимістичного та реалістичного. В процесі прогнозування потрібно 
керуватися реалістичним або песимістичним сценарієм, адже оптимістичного досягти 
дуже важко. 

Після проведення досліджень необхідно переи ти до практичного етапу методики, 
якии  полягає в безпосередньому проведенні заходів щодо покращення 
проаналізованого вище фактора.  

Завершальним етапом є здіи снення оцінки результатів проведених заходів та 
порівняння приросту прибутку із витратами на реалізацію даної  методики.  
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Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, на основі проведеного дослідження основних методів підвищення 
прибутковості підприємств було проаналізовано підходи сучасних науковців щодо 
методичних аспектів підвищення прибутковості. Можна зробити висновок, що 
основними факторами, що впливають на прибутковість підприємства є обсяг випуску та 
реалізації  продукції , ціни на продукцію, основні ринки збуту товарів, собівартість. Дані 
чинники фігурують практично в усіх запропонованих науковцями методиках та 
відображають основну ціль реалізації  того чи іншого методу – зменшення витрат та 
зростання доходів, що забезпечує збільшення показника прибутковості. В результаті 
аналізу відомих сучасніи  науці методик було запропоновано власнии  підхід до 
забезпечення підвищення прибутковості підприємств, що базується на виділенні 
фактора, якии  наи більше впливає на прибутковість конкретного суб’єкта 
господарювання та прии няття заходів щодо покращення результатів и ого впливу на 
показник прибутковості. 
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Анотація 
Вступ. Ключовим елементом програм лояльності є стимулювання  утримання споживачів, в свою чергу, 
на цей процес впливає значна кількість чинники, таких як якість обслуговування, розташування 
торговельного підприємства та пропозиція продукції. У концепції маркетингу взаємовідносин утримання 
споживачів розглядається як основа довгострокової прибутковості підприємства. 
Метою написання статті є формування чіткого уявлення щодо використання гейміфікації та ігор у 
програмах лояльності, виокремлення вигід бізнес-структур від використання захоплюючих групових ігор в 
програмах лояльності. 
Результати. У статті висвітлено питання використання гейміфікації та ігор в програмах лояльності. 
Згруповано основні факти, пов’язані із лояльністю споживачів на основі результатів маркетингових 
досліджень, визначена відмінність між поняттями гри та гейміфікації. Також автором визначено 
фактори впливу на використання ігор в програмах лояльності. На основі маркетингових досліджень 
представлені основі емоційні причини долучення гравців до відео/ комп'ютерних ігор. Визначено перелік 
вигод бізнес-структур від використання групових ігор в програмах лояльності. 

Ключові слова: гейміфікація, ігри, програма лояльності, бренд, емоції, винагорода, прихильність, відданість. 
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Abstract 
Introduction. A key element of loyalty programs is to stimulate customer retention, which in turn is influenced by a 
number of factors, such as the quality of service, the location of the business and the supply of products. In the concept 
of relationship marketing, consumer retention is considered as the basis of long-term profitability of the enterprise. 
The purpose of the article is to form a clear idea of the use of gamification and games in loyalty programs, to separate 
the benefits of business structures from the use of exciting group games in loyalty programs. 
Results. The article highlights the use of gamification and games in loyalty programs, which offer rewards, discounts 
and other special incentives as a way to attract and retain consumers, strengthen brand confidence, form a loyal 
consumer of business structures. The difference between the concepts of game and gamification is defined, which 
consists in different results within the application of loyalty programs and are used for deeper involvement of 
participants. The main facts of consumer loyalty are grouped based on the results of marketing research. The author 
also identified factors influencing the use of games in loyalty programs, such as the cost of games and gamification, 
the availability of electronic devices for games, emotions, desires and incentives of consumers and more. Based on 
marketing research, the main emotional reasons for players to engage in video / computer games are presented, 
among which the largest share should be disconnected from reality, relaxation from a busy day and wasting free time. 
The list of benefits of business structures from the use of group games in loyalty programs is determined. 
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Вступ 

Головна ідея програм лояльності полягає в тому, щоб стимулювати утримання 
споживачів, на яке впливають велика кількість чинники, такі як якість обслуговування, 
розташування торговельного підприємства та пропозиція продукції . У концепції  
маркетингу взаємовідносин утримання споживачів розглядається як основа 
довгострокової  прибутковості підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікаціи  із питань застосування різних технологіи  
у програмах лояльності сформував новии  науковии  напрям щодо використання 
геи міфікації  та ігор в програмах лояльності. Визначена проблематика розглядається в 
роботах науковців, таких як: Лаззаро Н. [4], Маркеи  Р. [5], Мін-геи з K. [6], Іванніко- 
ва М. [12], Ромат Є., Білявська Ю. [13] та інші. Враховуючи значну кількість наукових 
публікаціи  з даної  проблематики використання геи міфікації  та ігор в програмах 
лояльності вивчені недостатньо та потребують поглиблення. 

Мета та завдання статті 

Метою написання статті є формування чіткого уявлення щодо використання 
гейміфікації та ігор у програмах лояльності, виокремлення вигід бізнес-структур від 
використання захоплюючих групових ігор в програмах лояльності. 

Виклад основного матеріалу  

З метою утримання уваги, зміцнення довіри та формування лояльного споживача 
підприємства, застосовуючи маркетингову концепцію взаємовідносин, впроваджують 
різноманітні програми лояльності. 

Програми лояльності мотивують споживача частіше співпрацювати із 
підприємствами, в придбанні продукції яких вони зацікавлені.  

Програми лояльності – це інструмент маркетингу, що характеризується 
системним підходом та спрямованим на формування лояльності обраної цільової групи 
споживачів з метою створення та підтримки з ним довгострокових відносин [12]. 

Програми лояльності, спонсоровані бізнес-структурами, пропонують винагороди, 
знижки та інші спеціальні стимули як спосіб залучення та утримання споживачів. Вони 
створені для стимулювання бізнесу, пропонуючи винагороду за лояльність до 
магазину/бренду. Як правило, чим частіше споживач підтримує продавця – і чим більше 
він витрачає – тим більше його винагорода [11]. 

На основі результатів маркетингових досліджень [1; 5; 8; 9] лояльності 
споживачів згруповано наступні основні факти: 

- кожен другий споживач, якому подобається продукція бренду, підписується на 
його програму лояльності; 

- майже ¾ усіх споживачів підприємства та учасники ринку В2В рекомендують те 
підприємство, яке має привабливу програму лояльності; 

- середній американський споживач зареєстрований приблизно в 15 програмах 
лояльності, але активно використовує їх лише приблизно сім; 

- майже 30% усіх споживачів підприємства у програмі лояльності скаржаться на 
короткий термін дії винагород; 

- майже ¼ усіх споживачів недостатньо поінформовані про свої винагороди у 
програмі лояльності, а 14% вважають картки лояльності незручними у використанні; 

- підприємства – лідери лояльності здатні збільшити дохід від продажу 
приблизно в два з половиною рази швидше, ніж інші компанії. 

Остання роки бізнес-структури активно використовують прийоми ігор або 
гейміфікації у програмах лояльності, які мають відмінності. 

Гра – це «діяльність людини з моделювання іншого виду діяльності з 
розважальною чи навчальною метою» [10], а гейміфікація – це використання елементів 
ігрового процесу в неігрових контекстах для стимулювання певної поведінки людини. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Отже, гра та гейміфікація є різними підходами, які дають різні результати в рамках 
застосування програм лояльності та використовуються для більш глибокого залучення 
учасників. 

Використання ігор та гейміфікація в програмах лояльності підтримують 
стимулювання продажів, утримують увагу споживачів, зміцнюють довіри до бренду та 
формують аналітичне моделювання обміну особистими даними, розширюють базу 
учасників програми лояльності, просувають тактичні пропозиції від бренду, але і 
потребують вкладання значних фінансових ресурсів компаній. 

На використання гейміфікації та ігор в програмах лояльності бізнес-структурами 
впливає велика кількість чинників, наприклад: вартість ігор і гейміфікації; наявність 
електронних пристроїв для ігор; емоції, бажання і стимули споживачів тощо. 

В умовах конкурентної боротьби бізнес-структури надихаються зусиллями 
конкурентів, а розвиток науково-технічного прогресу робить ігри і гейміфікацію більш 
доступними за ціною та масовими у використанні інструментами програм лояльності. 

За даними NielsenIQ було проведено дослідження гравців у відео/комп'ютерні 
ігри. Результати дослідження свідчать про те, що у 2020 році світовий ринок відеоігор 
зріс на 9,3% і склав 159,3 млрд. дол. Європа займає 19% (29,6 млрд.дол.) [3]. 

За даними Асоціації розважального програмного забезпечення (ESA) [2] 
смартфони є найпоширенішим пристроєм для ігор (60%) у порівнянні з персональними 
комп’ютерами (40%). Існує лише мінімальний гендерний дисбаланс: 54% гравців – 
чоловіки, 46% гравців – жінки. 

Результати досліджень [2; 3] стають основою для припущення, що значний 
сегмент ринку споживачів є відкритими для участі в якісних іграх, які надаються 
програмами лояльності. 

Ігри можуть виступати в ролі цікавого інструменту для розваг, а також можуть 
бути корисним інструментом для винагороди. 

Бізнес-структури, що впроваджують у програми лояльності ігри можуть 
запросити учасників пограти у фізичну або цифрову гру, від якої учасник отримає 
вигоди у вигляді призу, досвіду та емоцій. 

За даними проведених досліджень [3; 4] гравці долучаються до різних 
відео/комп'ютерних ігор з таких основних емоційних причин (рис. 1). 

Отже, основними емоційними причинами долучення гравців до відео/комп'ю-
терних ігор є відключитися від реальності, розслаблення від напруженого робочого дня 
та згаяння вільного часу. Значна частина респондентів (37% і 12%) приймають участь у 
групових відео/комп'ютерних іграх, цей факт є доволі цікавим для бізнес-структур, що 
використовують ігри в програмах лояльності, і дають можливість залучити більшу 
частину гравців для отримання ними захоплюючих емоційних вражень на користь 
бренду або програми лояльності. Бізнес-структури, які зорієнтуються на використання 
захоплюючих групових ігор в програмах лояльності отримають ряд переваг (табл. 1). 

Вигоди, які отримають бізнес-структури від використання групових ігор в 
програмах лояльності можна умовно поділити на наступні сім груп. 

Першою вигодою для компанії є розширення цільової аудиторії. Гру можна 
використовувати для залучення нових учасників і більш глибокої взаємодії з наявними 
учасниками. Якщо споживач повинен приєднатися до програми, щоб грати в гру, йому 
надається додаткова мотивація приєднатися. Якщо наявному учаснику потрібно 
завантажити програму, щоб грати, йому надається стимул завантажити додаток. 

Наступною вигодою є формування максимальної уваги до бренду та 
впізнаваності, тобто учасники, які тривалий час грають у гру, асоціюють її із брендом, за 
рахунок максимальної помітності його графічного зображення, застосування 
брендового кольору у грі. Прикладами люксових брендів, які використовують гру як 
рекламний канал є Louis Vuitton, Guerlain, Dior, Hermes, Burberry, Gucci, Chanel. 

https://newzoo.com/products/reports/global-games-market-report/
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Рис. 1. Емоційні причини долучення гравців до відео/комп'ютерних ігор 

Джерело: сформовано автором на основі [3; 4] 

Таблиця 1. Вигоди бізнес-структур від використання захоплюючих групових ігор 
в програмах лояльності 

Вигода Характеристики та особливості вигоди 

Розширення цільової аудиторії 
Залучення нових учасників до програми лояльності 

Глибока взаємодія з постійними учасниками програми лояльності 

Максимальна увага до бренду 
Формування асоціацій за рахунок об’єкта-стимулу, яким виступає 

бренд 
Переймання гравцями 

цінностей бренду 
Долучення учасників гри до цінностей та корпоративної культури 

бренду 
Створення додаткової 

поінформованості потенційних 
учасників про бренд 

Розповсюдження інформації про бренд у різних соціальних групах 

Соціальний обмін 
Розповсюдження інформації про бренд у різних соціальних 

мережах 
Формування сталих звичок у 

придбанні 
Формування сталих звичок під час гри з використанням простих її 

елементів та ефекту випадковості 
Висока цінність отриманого 

товару 
Формування додаткової завищеної цінності товару учасником гри 

Джерело: авторська розробка  

Що однією перевагою застосування гри у програмах лояльності є переймання 
гравцями цінностей самого бренду, тому що ігри надають брендам унікальну 
можливість представляти свої корпоративні цінності та залучати споживачів-гравців до 
виконання своєї корпоративної місії. Програми лояльності навчають учасників-гравців 
як отримати більшу користь від її використання. Прикладом люксового бренду, який 
зміцнив цінності свого бренду є Porsche, що сформував прихильність до швидкісних 
автомобілів учасників, випустивши гоночну гру Need For Speed: Porsche Unleashed, яка 
дає можливість гравцям змагатися різними моделями спортивних автомобілів Porsche, 
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розкриваючи історію дизайну Porsche і те, як вони вдосконалювалися за всю історію 
компанії з кожній моделі.  

Наступною вигодою є обмін інформацією учасників у грі в соціальних мережах. 
Результати [6] свідчать про те, що учасники використовують інтерактивні браузерні 
ігри Facebook, такі як FarmVille, Zynga Poker, Mafia Wars, де мають змогу змагатися і 
хвалитися своїми здобутками (високими балами, додатковими винагородами, 
переходом на вищий рівень гри). 

Формування сталих звичок під час гри з використанням простих елементів та 
ефекту випадковості – є наступною вигодою. Компанії можуть використовувати гру для 
формування більш стійкої та звичної поведінки учасників за рахунок використання 
простих елементів гри та ефекту випадковості, щоб перетворити свої пропозицій у гру. 
Це дає можливість учасникам щодня відкривати нову пропозицію, грати та знайомитися 
із брендом. 

Крайньою вигодою є формування відчуття високої цінності отриманого товару 
учасником гри. Ігри можуть використовувати ефект Ендаументу [7], тобто споживачі 
приділяють більшу цінність речам після того, як вони стали їхніми власниками. Цей 
ефект можна використати за допомогою програм лояльності при розповсюдженні 
пропозицій як призів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, розробка переконливої, захоплюючої, приємної та доступної гри в межах 
розумного бюджету бізнес-структури може бути складною, але можливою задачею. 
Залежно від дизайну програми лояльності компанії, інвестуючи в гейміфікацію та ігри 
буде мати реальні конкурентні переваги, що необхідні для стимулювання залучення 
споживачів та перетворення їх у лояльних. Роль гейміфікації та ігор у програмах 
лояльності набуває більшої актуальності та потребує детального їх вивчення в 
напрямку методичного аспекту оцінки впливу гейміфікації та ігор на замученість 
споживачів. 
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Анотація 
Зараз територіальним громадам важливо шукати шляхи якісного поліпшення добробуту свого населення. 
Визначено вимоги до формування критеріїв для кращого розуміння того, як виміряти добробут населення 
територіальних громад. Необхідність державного регулювання добробуту населення територіальних 
громад передбачає використання функціонально-територіальної системи державного управління. Це 
забезпечує оптимальну взаємодію між регіональною владою, органами місцевого самоврядування та 
державою. Окреслено, що принцип субсидіарності є базовим для формування свідомого мешканця та 
відповідальної влади, а також місцеве самоврядування має підлягати контролю з боку держави, так званому 
«державному нагляду». Для ефективного регулювання добробутом населення з боку держави необхідно 
розуміти рівень впливу основних чинників, що зумовлюють умови життя мешканців громад. Проаналізовано 
рівень добробуту населення територіальних громад із урахуванням суб’єктивних та об’єктивних чинників, а 
саме визначено вплив факторних показників на результативний показник добробуту. Сформовано алгоритм 
державного регулювання добробуту населення територіальних громад (який є метою статті та науковою 
новизною), що включає рамки критеріїв пріоритетності заходів державного регулювання із підвищення 
добробуту населення територіальних громад на відповідних рівнях державного регулювання, за якими має 
забезпечуватися посилення роботи органів державного регулювання по збереженню існуючих моделей 
розвитку економіки на місцях на основі реалізації інноваційно-інвестиційної моделі. Використано 
загальнонаукові методи дослідження – емпіричні (анкетування, опис) та теоретичні (аналіз, синтез, 
узагальнення, пояснення). Практична значимість статті полягає в тому, що окремі положення дослідження 
можуть бути використані в практичній роботі, зокрема територіальних громад, та в навчальному процесі, 
в ході викладання, зокрема розділів державного регулювання. Перспективами подальших досліджень є 
апробації методичних рекомендацій для роботи із територіальними громадами. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, населення, територіальні громади, чинники добробуту, державне 
регулювання. 
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Abstract 
Now it is important for territorial communities to look for ways to qualitatively improve the welfare of their population. 
Requirements for the criteria’s formation for a better understanding of how to measure population’s welfare of 
territorial communities are identified. The state regulation’s need of population’s welfare of territorial communities 
involves the use of a functional-territorial system of state regulation. This ensures optimal interaction between regional 
authorities, local governments and the state. It is emphasized that the principle of subsidiarity is basic for the formation 
of a conscious resident and responsible government, and also local self-government should be subject to state control, 
so-called «state supervision». To effectively regulate the population’s welfare by the state, it is necessary to understand 
the influence level of the main factors that determine the living conditions of community residents. The welfare level of 
territorial communities is analyzed taking into account subjective and objective factors, namely the influence of factor 
indicators on the effective welfare indicator is determined. The algorithm of state regulation of the population’s welfare 
of territorial communities (which is the purpose and scientific novelty of this article), which includes the criteria for 
prioritizing measures of state regulation to improve the population’s welfare of territorial communities at the 
appropriate which should ensure the strengthening of the bodies’ work of state regulators to preserve existing models 

of economic development on the basis of the implementation of 
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innovation and investment model. General scientific research methods are used, such as empirical (questionnaire, 
description) and theoretical (analysis, synthesis, generalization, explanation). The practical significance is that certain 
provisions of the study can be used in practice, in particular territorial communities, and in the educational process, in 
the course of teaching, in particular sections of state regulation. Prospects of further research are methodical 
recommendations approbation for working with territorial communities. 

Keywords: local self-government, population, territorial communities, welfare factors, state regulation. 

JEL classification: I31 

Вступ 

Необхідність державного регулювання добробуту територіальних громад перед-
бачає використання функціонально-територіальної  системи державного управління. Це 
забезпечує оптимальну взаємодію між регіональною владою, органами місцевого 
самоврядування та державою. Якщо виходити з практик європеи ських держав, 
наи важливішим елементом реформи децентралізації  в Украї ні має бути реформування 
місцевого самоврядування, створення спроможних територіальних громад, які будуть 
спроможні задовольняти потреби, пов’язані з життєдіяльністю мешканців населених 
пунктів, а також належним чином забезпечити реалізацію ї хніх прав. 

Дослідженнями проблем розвитку територіи  територіальних громад заи малися 
провідні зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема: О. М. Лібанова  [4], М. А. Латинін, Г. О. До-
рошенко [9]. Проте у зазначених працях не визначено рамки критерії в пріоритетності 
заходів державного регулювання із підвищення добробуту територіальних громад на 
відповідних рівнях державного регулювання. 

Мета та завдання статті 

Мета статті полягає у визначенні алгоритму державного регулювання добробуту 
населення територіальних громад та розробці практичних рекомендаціи  щодо 
удосконалення державного регулювання добробуту населення територіальних громад. 

Виклад основного матеріалу  

2020 рік став знаковим роком для місцевого самоврядування Украї ни. Для 
Украї ни – це рік завершення добровільного процесу об’єднання громад, рік перших 
виборів до місцевих рад за новим адміністративно-територіальним поділом. Якщо 
виходити з практик європеи ських держав, наи важливішим елементом реформи 
децентралізації  в Украї ні має бути реформування місцевого самоврядування, створення 
спроможних територіальних громад, які будуть спроможні задовольняти потреби, 
пов’язані з життєдіяльністю мешканців населених пунктів, а також належним чином 
забезпечити реалізацію ї хніх прав. При виборі моделі децентралізації  украї нські 
реформатори, виходячи із успішного досвіду подібних реформ розвинутих краї н, 
погодилися, що польська модель децентралізації  є наи більш наближеною до 
украї нських реаліи , і досвід польських реформ може бути наи більш корисним при 
проведенні реформ в Украї ні. Важливим етапом проведення реформ в Украї ні стала 
ініціатива лідерів Вишеградської  четвірки (В-4) наприкінці 2014 року щодо технічної  та 
консультаціи ної  допомоги Украї ні у здіи сненні політичних, макроекономічних та 
секторальних реформ. При цьому було вирішено, що кожна із краї н В-4 візьме на себе 
опікунство над певними сферами [5, 8]. 

В Украї ні наявна значна кількість центрів управління реформами в центрі – при 
Президентові, Верховніи  Раді, Кабінеті Міністрів, які відповідають за процес реформ у 
сфері децентралізації . При цьому, відсутність координації  та узгодженості роботи цих 
органів та відсутність єдиного центру управління на національному рівні в Украї ні 
значно ускладнюють процес реформ. При значніи  кількості центрів управління 
реформами в центрі, на регіональному рівні спостерігається недостатніи  рівень 
забезпечення управління і координації  процесу. Наявні офіси реформ ще не 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2.  

301 

стабілізувалися і не стали у регіонах дієвими центрами з питань децентралізації . Зараз 
територіальним громадам важливо шукати шляхи якісного поліпшення добробуту свого 
населення. Для цього необхідно визначити вимоги до формування критерії в для 
кращого розуміння як виміряти добробут населення територіальних громад (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Вимоги до формування критеріїв оцінки добробуту населення 

територіальних громад 
Джерело: розроблено автором 

Модель місцевого самоврядування має базуватися на принципі субсидіарності. 
Принцип субсидіарності є базовим для формування свідомого мешканця та 
відповідальної  влади. Він полягає у тому, що кожну проблему людина повинна в першу 
чергу намагатися розв’язати сама; лише якщо це поза ї ї  можливостями – то має 
звернутися за допомогою до родини, сусідів, місцевої  влади, і тільки якщо там не буде 
успіху – то до регіональної  влади, а не дзвонити відразу на «гарячу урядову лінію» чи до 
президента. І вже в краи ньому випадку, коли буде и тися про компетенцію держави – 
людина звертається до центральної  влади. Уміти дати раду собі самому зі свої ми 
потребами – це фундаментальнии  підхід. Більшість публічних питань мають 
вирішуватися на місцевому рівні за кошти місцевих бюджетів та під відповідальність 
місцевих чиновників, які при цьому дуже залежать від громадського контролю. Місцева 
влада має бути відповідальною, бо має діяти на власнии  розсуд та за власні кошти, 
виконувати свої  рішення, попередньо обговорені з громадою, а не отримувати накази до 
виконання «згори» [1, 7].  

Місцеве самоврядування має підлягати контролю з боку держави, так званому 
«державному нагляду». Він, зокрема, обмежується тим, що державні служби лише 
перевіряють правомірність діи  територіальних громад. Фаховии  нагляд, що виходить за 

Метою створення системи для оцінювання добробуту територіальних 
громад має бути здіи снення моніторингу добробуту територіальних 
громад для державного регулювання. Специфіка вибору мети визначає 
вибір основ стосовно побудови системи індикаторів. 
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рамки перевірки правомірності, може стосуватися доцільності таких діи , але 
здіи снюється без втручання у сферу власних повноважень територіальної  громади. 
Нагляд з боку держави відбувається лише в міру необхідності захисту інтересів держави 
від можливих надмірних місцевих інтересів. До засобів здіи снення державного нагляду 
належать: право на отримання інформації ; опротестування діи  або вимога здіи снення 
певного виду діяльності; заміна «актора» виконання (держава діє замість 
територіальної  громади); запровадження інституту уповноваженого, якии  здіи снює 
діяльність замість органів управління громади (у краи ніх випадках). Окрім того, 
наглядові органи зобов’язані надавати консультативну допомогу саме невеликим 
територіальним громадам, які не мають необхідних ресурсів для виконання покладених 
на них завдань, тобто здіи снення нагляду використовується не лише як інструмент 
тиску, а и  як форма підтримки [6].  

Для ефективного регулювання добробуту населення з боку держави необхідно 
розуміти рівень впливу основних чинників, що зумовлюють умови життя мешканців 
громад. Пропоновании  в статті підхід спрямовании  на вимірювання добробуту насе-
лення територіальних громад, спираючись як на об’єктивні, так і суб'єктивні чинники 
добробуту [1]. Відповідна гіпотеза передбачає, що побудова механізму державного 
регулювання добробуту має базуватися на розумінні комплексу об’єктивних та 
суб’єктивних чинників, що зумовлюють рівень добробуту населення територіальних 
громад та ступеня ї хнього впливу на добробут (табл. 1).  

Таблиця 1. Об’єктивні фактори територіальних громад 

Фактори 

Б
о

р
ів

сь
к

а
 

З
м

ії
в

сь
к

а
 

К
р

а
сн

о
гр

а
д

сь
к

а
 

Л
о

зі
в

сь
к

а
 

М
а

л
и

н
ів

сь
к

а
 

Н
о

в
о

в
о

д
о

л
а

зь
к

а
 

О
л

е
к

сі
їв

сь
к

а
 

О
ск

іл
ь

сь
к

а
 

С
т

а
р

о
са

л
т

ів
сь

к
а

 

Ч
к

а
л

о
в

сь
к

а
 

Чисельність населення, осіб 16914 41963 32722 90454 9472 25289 7437 9239 8229 12009 
Площа громад, км2 875,33 792,5 484,81 1430,1 234,2 580,3 655,08 853,2 472,5 386,97 

Доходи місцевого бюджету, 
млн грн 

142,0 49,8 46,5 621,6 77,3 131,7 22,4 60,6 74,8 101,3 

Щільність населення, осіб/км2 18 53 26 64 37 38 11 11 16 31 
Кількість населених пунктів, що 
входять до складу громад, од. 

38 60 26 91 3 36 25 27 20 20 

Середньомісячна заробітна плата 
штатних працівників, грн 

8264 8200 10447 8230 7818 7500 5975 4173 5500 5000 

Кількість навчальних закладів, од. 23 22 24 45 6 18 13 12 10 12 
Кількість закладів культури та 

спорту, од. 
45 47 25 94 4 19 23 23 8 15 

Кількість медичних закладів, од. 27 22 37 85 2 9 13 11 11 12 
Кількість с/г та промислових 

підприємств, од. 
82 50 42 109 21 45 65 42 23 18 

Протяжність автомобільних доріг, 
км2 

271,8 172,5 222 473,5 65 201 172,42 61,1 270,4 89,52 

Джерело: сформовано автором на основі [4, 9]. 

На основі теорії  вибіркового спостереження визначено мінімальне число 
опитаних, яке складає 330 осіб [3]. За допомогою експертного методу визначено рівень 
суб’єктивних факторів, що досліджувалися методом опитування у 2020-2021 роках із 
загальною кількістю опитаних 1000 осіб та забезпеченням представництва осіб різного 
віку, різної  професії , різної  гендерної  групи (табл. 2). За допомогою формули евклідової  
відстані та метода відстанеи  розраховано інтегральнии  показник Rj, що відображає 
добробут населення територіальних громад [3] (табл. 3).  
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Таблиця 2. Суб’єктивні фактори територіальних громад 
Фактори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задоволеність добробутом життя 279 284 228 224 195 315 307 224 243 257 
Рівень доходів та заи нятість 214 182 189 143 173 262 209 130 207 242 

Рівень надання освітніх послуг 253 305 230 293 326 257 231 324 225 244 
Стан навколишнього середовища 242 299 225 296 297 250 214 289 202 244 

Стан доріг та транспортне сполучення 208 319 230 308 302 242 208 309 219 238 
Якість надання медичних послуг та соціальнии  

захист населення 
223 313 261 308 314 253 233 325 244 238 

Рівень забезпечення потреб у сфері культури, 
відпочинку та дозвілля 

255 234 248 189 229 295 232 219 230 255 

Безпека в громадських місцях 263 348 262 316 337 274 219 339 235 252 
Можливості для працевлаштування та розвитку 

підприємництва 
220 206 227 167 217 233 208 190 229 244 

Стан політичної  та правової  сфери 228 164 216 169 227 259 235 179 216 245 
Якість людських взаємин 276 366 270 322 338 270 249 349 235 272 

Рівень забезпечення благоустрою 234 301 240 275 297 255 227 294 217 237 
Стан водопостачання та водовідведення 216 282 245 284 301 217 206 303 213 231 

Якість продуктів харчування 245 323 256 338 320 252 213 349 229 222 
Якість соціальних послуг 218 330 244 315 316 250 207 320 222 244 

Комфорт проживання мешканця  234 202 250 177 196 239 221 195 227 219 
Рівень життя мешканця громади 288 267 296 267 188 296 284 238 288 313 

Включеність мешканців у правління громади 195 156 190 190 167 210 178 156 159 188 

Джерело: сформовано автором на основі [анкетування]. 

Таблиця 3. Узагальнена рейтингова оцінка показників громад 
Територіальні громади  

Показники 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R (загальнии  інтегральнии  показник) 3,86 4,14 3,73 4,60 3,96 3,95 3,45 3,85 3,50 3,72 
Місце 5 2 7 1 3 4 10 6 9 8 

Джерело: сформовано автором на основі [табл. 1, 2]. 

Rj мінімальне має Олексії вська територіальна громада, що відповідно відображає 
наи вищии  реи тинг, а також Лозівська територіальна громада має наи нижчии  реи тинг. 
Фактор є статистично значимим, так як табличне значення t-критерія Стьюдента (2,23) 
менше розрахункового значення критерія (5,45) [3]. Далі сформовано ранг оцінки 
напрямів розвитку добробуту населення територіальних громад, що є важливим для 
визначення алгоритму (табл. 4).  

Таблиця 4. Матриця рангів оцінки напрямів розвитку 
Фактори Медіана Мода Ранг 

Доходи місцевого бюджету громади на 1 мешканця, грн. 19 27 9 
Щільність населення, осіб/ км2 22 20 7 

Кількість населених пунктів, що входять до складу громади, шт. 24 25 3 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн. 19 20 8 

Кількість навчальних закладів, шт. 23 23 5 
Кількість закладів культури та спорту, шт. 25 26 2 

Кількість медичних закладів, шт. 26 26 1 
Кількість с/г та промислових підприємств, шт. 23 24 6 

Протяжність автомобільних доріг, км2 22 22 5 
Рівень доходів та заи нятість 13 19 12 

Рівень надання освітніх послуг 12 12 19 
Стан навколишнього середовища 10 10 23 

Стан доріг та транспортне сполучення 14 14 14 
Якість надання медичних послуг та соціальнии  захист населення 10 10 20 

Рівень забезпечення потреб у сфері культури, відпочинку та дозвілля 8 8 17 
Безпека в громадських місцях 13 16 15 

Можливості для працевлаштування та розвитку підприємництва 6 5 27 
Стан політичної  та правової  сфери 7 3 21 

Якість людських взаємин 15 15 11 
Рівень забезпечення благоустрою  10 9 24 

Стан водопостачання та водовідведення 12 12 19 
Якість продуктів харчування 16 18 10 
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Продовження табл. 4 

Фактори Медіана Мода Ранг 
Якість соціальних послуг 14 7 13 

Комфорт проживання мешканця громади 7 15 25 
Рівень життя мешканця громади 6 3 27 

Включеність мешканців у правління громади 8 14 22 
Задоволеність добробутом 11 3 17 

Джерело: сформовано автором  

Для формування алгоритму державного регулювання добробуту населення 
територіальних громад необхідно визначити проблеми добробуту територіальних 
громад (рис. 2). 

 
Рис. 2. Проблеми забезпечення добробуту територіальних громад 

Джерело: сформовано автором  

Дослідивши чинники та визначивши проблеми добробуту територіальних 
громад, стає можливим формування алгоритму регулювання (рис. 3). Результатом 
алгоритму є комплекс заходів для удосконалення державного регулювання добробуту 
населення територіальних громад, якии  сформовании  з урахуванням пріоритетності 
впливу на визначені чинники добробуту населення територіальних громад. 

Сфера політична 
та правова
Безпека

2, 18 Сфера охорони здоров’я, 
освіти, культури, дозвілля та 

спорту

Навколишнє середовище, 
транспортне сполучення та 

дороги

6, 12, 16

7, 15, 17, 19

Особиста сфера, житло

(рівень життя) 

4, 8

Зайнятість та демографія 

Соціальна сфера

5

1, 13 

3, 10 

9, 10, 11, 14 

9 

ДОБРОБУТ 

НАСЕЛЕННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 

9 

1. Недостатня інформованість про громаду 
2. Нерозв’язаність питань політики та безпеки 
3. Несприятливі умови для розвитку підприємництва 
4. Демографічна криза  
5. Низька якість соціального захисту 
6. Незабезпеченість послугами сфери охорони здоров’я, освіти, культури і спорту  
7. Недостатній розвиток галузі житлово-комунального господарства 
8. Безробіття, Низький рівень зайнятості 
9. Відсутність фінансового забезпечення, ефективних інноваціи них технологіи  та проєктів 
10. Відсутність можливості для самореалізації, забезпечення змістовного дозвілля 
11. Низька якість (відсутність) дорожнього покриття, зв’язку, пасажироперевезення 
12. Засміченість довкілля, забрудненість питної води, зношеність інженерних мереж 
13. Значна частка населення старшого працездатного віку, відсутність перспективи для молоді, 

неефективне використання наявного потенціалу 
14. Неефективне енергозбереження; проблеми утилізації  відходів та утримання кладовищ 
15. Неповноцінне водопостачання та незабезпеченість адміністративними послугами 
16. Недостатня матеріально-технічна база; зношеність основних виробничих фондів 
17. Погіршення інфраструктури; високі комунальні тарифи, проблеми екології  
18. Поширення злочинності, алкоголізму, корупції  
19. Недостатня громадська ініціативність 
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Рис. 3. Алгоритм державного регулювання добробуту  
населення територіальних громад 

Джерело: сформовано автором 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Місцеве самоврядування – це не тільки и  не стільки відремонтовані дороги у 
територіальних громадах, справні водоканали, освітлені вулиці та вчасно вивезене 
сміття. Справжня суть місцевого самоврядування криється в активізації  суспільства, у 
залучення людеи  у життя свого міста чи села, у небаи дужості до своєї  території , в участі 
у розвитку своєї  громади через свідомии  вибір. Головною метою державної  політики є 
створення умов економічного зростання та удосконалення механізмів управління 
розвитку населених пунктів ради на засадах зростання, відкритості та прозорості, 
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функціонування інфраструктури, дотримання стандартів та внаслідок цього 
підвищення конкурентоспроможності, доступності послуг.  

Ефективність діи  органів державної  влади впливає на розвиток системи в цілому. 
Краї на повинна віднаи ти свої  унікальні методи роботи. Роль держави має зводитися до 
встановлення «правил гри» та формування нормативно-законодавчої  бази. Має 
забезпечуватися посилення роботи органів державного регулювання по збереженню 
існуючих моделеи  розвитку економіки на місцях на основі реалізації  інноваціи но-
інвестиціи ної  моделі, а саме впровадження ключових драи верів територіального 
зростання: різностороннього партнерства, смарт-спеціалізації  (дослідження), інновації , 
інвестиції  та конкурентоспроможності, що залежить від активної  позиції  громадськості, 
узгодження політичних втручань та інституціи ної  підтримки.  
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СВІТОВІ АГРАРНІ РИНКИ: АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Данько Ю.І., Хвостіков А.І., Накісько О.В. Світові аграрні ринки: аналіз динаміки та 
перспективи. Український журнал прикладної економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 307 – 316.  

Анотація 
Вступ. Світові ціни впливають на рівень ціноутворення всередині країни, що, у свою чергу, впливає на рівень 
конкурентоспроможності продукція. Крім рівня цін, міжнародні аграрні ринки знаходяться під впливом 
обсягу виробництва конкретного товару окремими державами, загальної динаміки торгівлі, обсягу 
експорту-імпорту, міжурядових зв’язків між конкретними країнами щодо встановлення обсягу та переліку 
квот. Не зважаючи на сталу позитивну динаміку нарощування обсягів світової торгівлі української 
продукції аграрного сектору, існуючий вітчизняний зовнішньоекономічний експортний потенціал 
використаний не в повному обсязі, що вимагає пошуку шляхів активізації його використання і подальшого 
нарощення. 
Метою статті є аналіз світових аграрних ринків, оцінка перспектив їх розвитку та обґрунтування 
напрямів посилення позицій України на них.  
Результати. Здійснено аналіз зростання та структури світової торгівлі, а також її місця у світовому 
воловому внутрішньому продукті. Визначено динаміку цін на ключові продовольчі товари у світі на основі 
чого запропоновано модель ARIMA для прогнозування ціни пшениці на світовому аграрному ринку. 
Визначено рівень конкуренції ключових українських сільськогосподарських товарів на світовому ринку 
(пшениця, соняшник, ячмінь, кукурудза) як детермінанти цих ринків. На основі аналізу динаміки та 
перспектив світових аграрних ринків запропоновано класифікувати світові аграрні ринки на: класичні 
сільськогосподарські; інноваційні, представлені переважно органічними продуктами; нішових культур; 
ринки продуктів тваринництва. Визначено перспективні зовнішні аграрні ринки для українських 
сільськогосподарських товаровиробників, а саме ринки нішових культур. 

Ключові слова: аграрний ринок, світові аграрні ринки, сільськогосподарські товаровиробники, структура 
ринку, експорт, конкурентоспроможність.  
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WORLD AGRICULTURAL MARKETS: ANALYSIS OF DYNAMICS AND PROSPECTS 

Danko Y., Khvostikov A., Nakisko O. World agricultural markets: analysis of dynamics and 
prospects. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2, рр. 307-316.  

Abstract 
Introduction. World prices affect the level of domestic pricing, which, in turn, affects the level of competitiveness of 
products. In addition to price levels, international agricultural markets are influenced by the volume of production of 
a particular product by individual countries, the general dynamics of trade, exports and imports, intergovernmental 
relations between specific countries to establish the volume and list of quotas. Despite the constant positive dynamics 
of increasing world trade in Ukrainian agricultural products, the existing domestic foreign economic export potential 
is not fully used, which requires finding ways to intensify its use and further increase. 
The purpose of the article is to analyse the world agricultural markets, assess the prospects for their development 
and justify ways to strengthen Ukraine's position on them. 
Results. An analysis of the growth and structure of world trade, as well as its place in world gross domestic product 
have been implemented. The dynamics of prices for key food products in the world is determined, based on which the 
ARIMA model for forecasting the price of wheat on the world agricultural market is proposed. The level of competition 
of key Ukrainian agricultural goods on the world market (wheat, sunflower, barley, corn) is determined as 
determinants of these markets. Based on the analysis of the dynamics and prospects of world agricultural markets, it 
is proposed to classify world agricultural markets into classic agricultural; innovative, represented mainly by organic 
products; niche crops; livestock markets. Promising foreign agricultural markets for Ukrainian agricultural 
producers, namely niche markets, have been identified. 

Key words: agricultural market, world agricultural markets, agricultural producers, market structure, export, 
competitiveness. 

JEL classification: D40 

Вступ 

В сучасних умовах поширення та посилення глобалізаціи них та інтеграціи них 
процесів, із зростанням рівня відкритості економік окремих краї н ступінь конвергенції  
світових економік відчутно зростає. Наслідки цих процесів для кожної  окремої  краї ни є 
неоднозначними. Для розвинутих краї н це вирішальнии  ресурс зростання обсягів зов-
нішньої  торгівлі, збільшення ступеню експансії  транснаціональних корпораціи , поси-
лення міжнародного руху капіталу и  міграції  робочої  сили. Для краї н, які розвиваються 
це передбачає посилення конкуренції , що підвищує вимоги до рівня якості продукції  і, 
як результат, знижує рівень конкурентоспроможності ї х продукції . Саме така ситуація 
склалася і для украї нського виробництва. Для експортоорієнтованих галузеи , до яких 
відноситься і сільське господарство Украї ни, ці тенденції  є набагато важливішими. Сві-
тові ціни впливають на рівень ціноутворення всередині краї ни, що, у свою чергу, впли-
ває на рівень конкурентоспроможності продукція. Крім рівня цін, міжнародні аграрні 
ринки знаходяться під впливом обсягу виробництва конкретного товару окремими 
державами, загальної  динаміки торгівлі, обсягу експорту-імпорту, міжурядових зв’язків 
між конкретними краї нами щодо встановлення обсягу та переліку квот.  
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Вивченню питань розвитку світового аграрного ринку присвячено велику 
кількість наукових праць як вітчизняних, так і іноземних науковців. Серед них слід 
назвати таких, як І. Амеліна, В. Артеменко, Д. Блендфорд, О. Бородіна, И . Браун, 
Дж. Бафес, Ю. Лупенко, Т. Патика, О. Михаи ленко, В. Онегіна, І. Тур, А. Уніят, А. Філіпенко, 
Г. Федосєєва, О. Шебравська, М. Яременко та інших. У цілому, попри значні наукові 
напрацювання, завдання наукового обґрунтування підходів щодо посилення позиціи  
краї н на світових аграрних ринках як в цілому, так і в окремих и ого сегментах 
залишають недостатньо вивченими та потребують подальшого опрацювання. 

Мета дослідження 

Метою статті є аналіз світових аграрних ринків, оцінка перспектив ї х розвитку та 
обґрунтування напрямів посилення позиціи  Украї ни на них.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Міжнародна торгівля вирішальним чином впливає на загальну динаміку 
виробництва. За останніи  час частка світової  торгівлі у світовому ВВП збільшилася з 20% 
у 1995 р. до 56% у 2016 р. В окремих краї нах, наприклад ЄС, це відношення становить 
близько 80% [1]. Потужне зростання світової  торгівлі після другої  світової  віи ни, яке 
перевищувало темпи зростання ВВП, на початок ХХІ століття зменшилося, але також 
характеризувалось значною волатильністю. На дании  момент (рис. 1) спостерігається 
синхронізація між темпами зростання цих показників.  

  
Рис. 1. Динаміка показників зростання світової торгівлі та ВВП [2] 

Активізації  світової  торгівлі традиціи но провокувала зростання цін, що 
спостерігалося з 2002 по 2008 р. Крім того, значнии  вплив мало приєднання до СОТ у 
2001 р. такої  потужної  світової  економіки як китаи ська. Такі тенденції  відображають 
значне посилення ролі торговельно-економічних відносин в загальному економічному 
розвитку кожної  краї ни. Крім значної  динаміки міжнародна торгівля за останні роки 
характеризуються відчутними змінами в ї ї  структурі (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динаміка експорту основних груп товарів (2008 = 100%) [2]  
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Як бачимо, післякризовии  період характеризувався загальним скороченням за 
всіма групами товарів, із наи меншим по сільськогосподарськіи  продукції . Також саме ця 
група товарів ще у 2010 р. повернулася за показниками на докризовии  рівень. Подальше 
зростання з 2011 по 2014 рр. було характерно маи же для всіх груп, але саме продукція 
аграрного сектора характеризувалася наи вищими показниками. Натомість в цеи  час 
спостерігалось помірне скорочення експорту палива і гірничої  продукції , яке різко 
скоротилося у 2015 р., склавши 69% від рівня 2008 р. У подальшому ця тенденція 
поглибилася до 59% у 2016 р. У 2015 р. спостерігалось помітне скорочення темпів за 
всіма групами, що варто розглядати як загальносвітову тенденцію. А з 2016 р. знову 
спостерігається позитивна динаміка, темпи зростання всіх груп товарів є подібними, що 
дозволило паливу і гірничі продукції  зрости до 91%, а сільськогосподарська продукція, 
залишаючись лідером за темпами, набула наи вищого значення 136% у 2018 р. У цілому 
за досліджувании  період сільськогосподарська продукція має наи вищі темпи 
збільшення експорту, що дозволяє розглядати ї ї  як таку, що користуи ся наи більшим 
попитом на світовому ринку. Це відображає зростання світового попиту на продукцію 
аграрного сектору, що є позитивним чинником для конкурентоспроможності 
вітчизняних продуктів.  

Особливість впливу зовнішніх ринків на конкурентоспроможність продукції  
аграрного сектору полягає в структурі самих ринків. Проведении  аналіз дозволяє 
констатувати, що динаміка ринку, перш за все, залежить від цінових коливань, які є 
результатом як об’єктивних процесів змін у попиті, пропозиції , структури конкурентів, 
але и  значних спекулятивних очікувань, які формуються в ході торгівлі основними 
сільськогосподарськими продуктами на світових ринках і через біржі.  

Стабільнии  попит на агропродукцію обумовлена необхідністю забезпечення 
продовольством населення планети, яке стрімко збільшується. Крім того частина 
продукції  рослинництва широко використовуються у тваринництві, що складає 
відчутнии  сегмент ринку. ФАО здіи снює моніторинг цін на ключові групи продовольчих 
товарів (рис. 3).  

 
Рис. 3. Динаміка цін на ключові продовольчі товари (база ціни 2014-2016 рр.) [3] 
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значення яких спостерігалися у 2012-2013 рр. а наи більша волатильність характерна 
для цукру і цукрових буряків: наи вища ціна на які мала місце у 2011 р., а до квітня 2020 
р. скоротилася у 2,5 рази. За цими продуктами спостерігається стіи ке зростання до 2011 
р., а потім таке стіи ке скорочення. Цеи  ринок для Украї ни в експортному вимірі можна 
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обсягами виробництва цукру Індією та експортом ї ї  залишків, що сильно впливає на 
ціну. Крім того останнім часом з’явилася тенденція скорочення споживання цукру 
завдяки поширенню філософії  здорового харчування, де цукор розглядається як 
продукт в більшіи  мірі шкідливии  для здоров’я. Ціни на групу товарів «хліб і 
хлібопродукти, зернові і зернобобові» також поступово зростали до 2011 р., а потім 
знизилися до 2015 р. і фактично стабілізувалися. Загальне динаміка цін на рослинні олії  
та культури подібна до динаміки цін на цукор. Наи більше змінюваними варто визнати 
ціни на молоко и  молочні продукти, які до кризового 2008 р. мала тенденцію до 
зростання, а в подальшому спостерігається як зниження, так зростання ціни. У цілому за 
останні роки за всіма продуктами спостерігається висока конвергентність динаміки – 
умовна стабілізація цін. Такии  аналіз дозволяє визначити вірогідність збільшення ціни, 
а відповідно і конкурентоспроможності украї нської  продукції  аграрного сектору, яка 
відноситься до цих груп.  

Особливість зовнішніх аграрних ринків полягає в ї х диференціації  за товарами. 
Саме тому вплив ключового цінового фактору доцільно розглядати за окремими 
сільськогосподарськими продуктами. Украї на експортує велику кількість продуктів 
аграрного сектору, але вирішальними є пшениця, кукурудза, насіння соняшника та 
соняшникова олія, ячмінь. Серед продуктів тваринництва наи більш популярним є мед.  

Одним із наи головніших показників світових аграрних ринків виступає ціна на 
продукти. Вона формується під впливом багатьох об’єктивних чинників: обсягу 
виробництва, обсягу експорту та імпорту, рівня споживання тощо. З іншого боку, вона є 
ключовим індикатором прогнозування бажано рівня конкурентоспроможності 
продукції  на зовнішньому ринку. На рис. 4 надано динаміку цін на ключові експортні 
продукти.  

 
Рис. 4. Динаміка цін на ключові експортні продукти (дол. США за 1 т) [3] 

Як бачимо, за більшістю продуктів спостерігалася однакова динаміка: з 1990 р. по 
грудень 2006 р. коливання цін були помірними і відносним зростанням у квітні 1996 р.; 
навесні 2007 р. почалося стрімке зростання до початку 2008 р., після чого мало місце таке 
ж стрімке падіння цін. Наступним піком для пшениці була весна 2011 р., а потім осінь 
2012 р. У подальшому спостерігається поступове зниження ціни з помірним зростанням. 
Наи нижчі ціни цього періоду на пшеницю мали місце восени 2016 р.у, після чого знову 
спостерігаи те помірне зростання. Волатильність ціни на кукурудзу близьке до пшениця, 
але темпи зростання за останні 10 років значно нижче. Динаміка цін на соняшникову 
олію з кінця 2010 р. переважно негативна. Наи менші зміни спостерігалися за цінами на 
ячмінь: після періоду зростання до літа 2008 р. мало місце стрімке падіння до весни 2009 
р., а потім знову поступове збільшення до осені 2012 р. Після цього ціни поступово 
знижувалися із незначним збільшенням в окремі періоди, але в цілому із негативним 
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трендом. Загальна динаміка цін з початку 2013 р. за всіма розглянутими продуктами 
негативна до осені 2016 р. Після цього періоду спостерігається незначне пожвавлення і 
подальша стабілізація.  

Ключовим питанням в оцінці впливу ціни на конкурентоспроможність продуктів 
аграрного сектору є прогнозування маи бутніх рівнів. Аналіз рядів динаміки за 
допомогою програмного продукту Statistica дозволив виділити авторегресіи ні та 
циклічні компоненти (табл. 1) з використанням ARIMA. У результаті було отримано 
моделі зі значущим ковзним середнім, а період дослідження було взято з початку 2012 
р., після сильних коливань кінця 2007 – початку 2008 р.. Розподіл залишків моделеи  
дозволяє стверджувати, що отримані значення є статистично достовірними.  

Таблиця 1.Часовий ряд динаміки пшениці ARIMA (0; 1; 0), (0; 1; 1)4 

Параметри Значення 
Асимпт. ст. 
похибки 

Асимп. t 
(129) 

p 
Нижня 0,95 

% дов 
Верхня 0,95 

% дов 
Qs (1) 0,687729 0,075334 9,129100 0,000000 0,538152 0,837305 

Побудовании  прогноз ціни на пшеницю надано на рис. 5.  
Forecasts; Model:(0,1,0)(0,1,1) Seasonal lag: 12
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Рис. 5. Динаміка та прогноз ціни пшениці за моделлю ARIMA (0; 1; 0), (0; 1; 1)4 

Отримані значення дозволяють стверджувати, що в подальшому не 
прогнозується значних змін, що свідчить про необхідність врахування поточного рівня. 
Це означає, що значних змін у конкурентоспроможності за рахунок зростання цін не 
спостерігається.  

Вирішальною характеристикою зовнішніх ринків є обсяг експорту товарів. На рис. 
6 відображена динаміка у світовому розрізі досліджуваних культур. На основі аналізу 
можна стверджувати, що за всіма товарами спостерігається позитивнии  тренд. Не 
зважаючи на скорочення виробництва ячменю, и ого експорт поступово збільшується, 
що віддзеркалює зростання долі експорту у виробництві (рис. 7). Наи більш 
експортоорієнтованих культурою варто визнати соняшникову олію, обсяги зовнішньої  
реалізації  якої  стрімко почала зростати з 2006 р. Але за динамікою питомої  ваги ї ї  
експорту вона тривалии  час була беззаперечним лідером: у 1996 р. ї ї  частка склала 
48,8%, у 1998 р. – маи же 50%. 

Натомість останнім часом спостерігається скорочення (у 2016 р. – 26,8%) і 
наближення до показників інших товарів. Поряд із наи більшим зростання обсягу 
експорту саме цього товару можна розглядати тенденцію щодо збільшення 
внутрішнього споживання і динамічного розширення ринку. Крім того, саме динаміка 
експорту соняшнику и  соняшникової  олії  характеризується наи більшою волатильністю, 
що відображається у коливаннях по зростанню і скороченню обсягів, особливо за 
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останні роки. Поряд із сталим зростання експорту пшениці, поступово збільшується 
доля ї ї  експорту. В цілому, відносною стабільністю характеризуються динаміка частки 
експорту за кукурудзою і соняшниковою олією. Але останніи  властиві коливання, що 
відображає підвищении  попит в окремі роки. Частки експорту пшениці, ячменю і 
соняшнику стабільно збільшуються. Це дозволяє розглядати ці міжнародні ринки як 
перспективні із стабільно зростаючим трендом.  

Рис. 6. Динаміка виробництва основних культур аграрного сектору України у світі [3] 

 
Рис. 7. Динаміка долі експорту у виробництві досліджуваних культур [3]   

Важливим детермінантом зовнішніх аграрних ринків є рівень конкуренції  на них. 
Кожнии  продукт експортується та імпортується окремими краї нами, враховуючи ї х 
внутрішнє споживання, рівень конкуренто-спроможності продукції  і характер торгово-
економічних зовнішніх відносин між партнерами. Наи більшими експортерами зернових 
за останні роки вважаються такі краї ни як: Росія, Аргентина, Австралія, Канада, 
Бразилія, ЄС, Казахстан, ПАР, США та Украї на. За поточнии  маркетинговии  рік 
(2018/2019) лідером за експортом пшениці є РФ із обсягом 35,4 млн т, на другому місці 
США – 25,48 млн т, на третьому місці Канада – 24,4 млн т, на четвертому ЄС – 23,31 млн 
т. Украї на посідає п’яте місце з обсягом у 16 млн т. За обсягом експорту фуражного зерна 
лідером є США (54,9 млн т), на другому місці Аргентина (39,36 млн т), на 3-му місті 
Бразилія (39,05 млн т), на четвертому місці Украї на (34,06 млн т). Основними 
споживачами украї нського експорту пшениці за останні роки (2017-2019 рр.) в загальніи  
структурі виступають такі краї ни як: Індонезія (в середньому 14,1%), Єгипет (в 
середньому 13,8%), Бангладеш (в середньому 9,4%), Лівія (в середньому 3%), Марокко 
(в середньому 5,5%), Туніс (в середньому 5,4%), Філіппіни (в середньому 7%), Таї ланд (в 
середньому 4,7%). Більшість інших краї н в загальніи  структурі становлять менше 1%. Як 
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бачимо, основні споживачі украї нського експорту пшениці це краї ни, які розвиваються. 
А в Європу експортується лише близько 7%. Відповідно в розрізі прогнозу маи бутнього 
попиту на пшеницю є актуальним дослідження рівня споживання даного продукту в 
конкретніи  краї ні, обсяг ї ї  запасів та основних конкурентів на даних ринках.  

Подібнии  аналіз за соняшниковою олією за 2019 рік дозволяє виділити основних 
конкурентів-виробників: Росія (24,2%), краї ни ЄС (19,1%), Аргентина (7,2%), Туреччина 
(4,8%). Украї на заи має лідируючу позицію із виробництва та експорту цього продукту. 
Безпосередньо в структурі експорту Украї ни належить близько 56,1%, Росії  – 23,1% [4]. 
Наи більшим споживачем соняшникової  олії  традиціи но виступає Індія, яка споживає 
близько третини всього експорту, Китаи  – 15,3%, Нідерланди – 10,1%, Ірак – 5,9%, 
Іспанія – 6,1%, Італія – 5,8% [5]. Для даного ринку є властивим поступове скорочення 
темпів зростання. Крім того, на відміну від пшениці використання соняшникової  олії  є 
широко диверсифіковании , а в загальніи  світовіи  структурі домінантною виступає 
пальмова, доля якої  становить близько 40%, на другому місці – соєва (27,9%), на 
третьому – рапсова (13,7%). Соняшникова олія заи має лише четверте місце в структурі 
з обсягом 9,5%. Враховуючи культуру споживання оліи  окремими краї нами, існує 
загроза поступового скорочення використання соняшникової  з перспективою заміни 
іншими. Прикладом може виступати украї нськии  ринок, якии  за останніи  час все більше 
імпортує пальмову олію для широкого використання у виробництві готових харчових 
продуктів. Іншою загрозою виступає відчутна залежність від крупного споживача – Індії . 
Але конкурентними перевагами Украї ни залишаються сприятливі природно-кліматичні 
умови і культура вирощування соняшнику.  

Щодо вирощування безпосередньо соняшника Украї на заи має лідируючу 
позицію; на другому місці знаходиться Росія, на третьому – Європеи ськии  союз, на 
четвертому – Аргентина, а на п’ятому – Китаи . Ці ж краї ни утримують провідні позиції  
на світовому ринку експорту соняшника: ЄС – 20%, Росія – 12,6%, Украї на – 4%. Основні 
імпортери: Турчиина та ЄС (27% і 24,9%) [6].  

Лідерами за вирощуванням високоолеї нових соняшників є Франція, Украї на, 
Іспанія, Португалія, Аргентина і Угорщина. И ого вирощування сконцентровано в 
Європеи ському союзі.  

Ринок ячменю характеризується за останні роки зростанням споживання, що 
обумовило скорочення запасів. Як зазначають експерти, саме це призвело до зростання 
цін [7]. Структура виробників залишається незмінною протягом тривалого часу: лідером 
виступає ЄС (18/19 маркетинговии  рік) – 55,8 млн т, на другому місці Росія – 16,7 млн т, 
на третьому Канада – 10,2 млн т, на четвертому Австралія – 8,3%, на п’ятому Украї на – 
7,6 млн т. Ці п’ять краї н виробили 69,3% всього світового ячменю. На поточнии  період 
прогнозується зростання обсягів виробництва всіх краї н. Відповідно обсягам 
виробництва, ці ж краї ни входять до п’ятірки ключових експортерів, де частка Украї ни 
становить близько 15%. Але на відміну від ЄС, де експорт становить близько 10% від 
виробництва, Украї на експортує близько 50% виробництва. Це відображає потужнии  
внутрішніи  ринок споживання ячменю ЄС. Вищии  показник ніж в Украї ні має Аргентина 
– більше за 60%. Більше половини виробництв експортує Австралія, а Росія більше 
чверті. Відповідно ці 5 експортерів покривають 80% ринку, що дозволяє класифікувати 
цеи  ринок як олігополістичнии . Подібна ситуація відносно ячменю склалася і в розрізі 
імпорту: Саудівська Аравія імпортувала 6,8 млн т – 27%, Китаи  – 6 млн т – 24%, Іран – 
12,2%. Ці імпортери є відносно постіи ними, враховуючи тенденції  виробництва і 
споживання ячменю всередині краї ни. Експорт з Украї ни ячменю переважно 
орієнтовании  на ці ж краї ни.  

У структурі світового ринку експорту кукурудзи Украї на також заи має провідне 
4-те місце із часткою у 10%. після США (частка близько 38%), Аргентини (12,5%), 
Бразилії  (12,1%). Традиціи ними імпортерами украї нської  кукурудзи є Китаи  (14,3%), 
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Єгипет (13,4%), Іспанія (11%), Нідерланди (13,3%). Світовими експортерами кукурудзи 
виступає Японія, Європеи ськии  Союз, Мексика і Єгипет.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, перш за все, варто визначити, що аграрнии  ринок відноситься до класичних 
галузеи  світового господарства. Рівень и ого розвитку в окремих краї нах обумовлюється 
рядом чинників, серед яких ключовими виступають природно-кліматичні умови, 
існуючии  досвід господарювання, культура споживання окремих продуктів на 
внутрішньому ринку и  рівень державної  підтримки і регулювання галузі. До 
глобалізаціи них чинників варто віднести збільшення чисельності населення, що 
вимагає зростання виробництва продовольства, поширення культури споживання 
окремих продуктів із одних регіонів в інші, планетарні кліматичні зміни, а також 
функціонування і розвиток світових торговельних економічних організаціи  і 
регіональних об’єднань краї н. Особливість розміщення виробництв аграрного сектору 
пов’язана із фактичною неможливістю ї х переміщення, що виступило причиною 
закріплення за окремими краї нами-виробниками здіи снення окремих видів 
сільськогосподарської  діяльності. Це дозволяє розглядати структуру основних 
виробників і експортерів як відносно сталу. З іншого боку, сучасні технології  
вирощування культур у рослинництві и  відгодівлі тварин значно впливають на 
продуктивність, що вирішальним чином впливає на обсяг попиту. Впровадження генно-
модифікованих культур спровокувало виникнення ринків екологічно чистих продуктів. 
Для украї нських виробників поряд із традиціи ними ринками перспективними варто 
розглядати ринки нішових культур, до яких відносять горох, арахіс, нут, сочевицю, 
сорго. Міжнародні аграрні ринки варто розподілити на такі: класичні 
сільськогосподарські; інноваціи ні, представлені переважно органічними продуктами; 
нішових культур; ринки продуктів тваринництва. Враховуючи поточну ситуацію, на 
дании  момент, моніторингу варто піддавати саме класичні сільськогосподарські ринки, 
на які Украї на постачає і буде постачати свої  продукти аграрного сектору. Саме аналіз 
цих ринків наведено вище.  

По-друге, конкурентоспроможність продукції  аграрного сектору на зовнішньому 
ринку, враховуючи домінування окремих товарів рослинного походження, залежить 
переважно від рівнях ї ї  якості за міжнародними стандартами и  обсягів реалізації , так як 
собівартість продукції  залежить виключно від внутрішніх ендогенних чинників. Це 
дозволяє стверджувати, що основнии  вплив зовнішніх ринків на 
конкурентоспроможність здіи снюється через розглянуті показники на компоненту ціни 
та обсягу. На відміну від всіх інших галузеи  світового господарства вирішальним 
показником виступає рівень врожаи ності культур, значення якого впливає на обсяг 
отриманого доходу суб’єктами господарювання і валютної  виручки при експорті. З 
іншого боку, висока урожаи ність по всіх краї нах підвищує рівень конкуренції  і знижує 
ціни, що в свою чергу знижує рівень конкурентоспроможності.  

По-третє, проведении  аналіз зовнішніх аграрних ринків дозволяє констатувати 
відносно сильні позиції  украї нських експортерів за класичними продуктами 
рослинництва (пшениця, фуражне зерно, соняшник, соняшникова олія, ячмінь, 
кукурудза). На всіх цих ринках Украї на входить до п’ятірки лідерів, а за ринком 
соняшнику і соняшникової  олії  очолює реи тинг. Олігополістичнии  характер конкуренції  
на цих ринках дозволяє прогнозувати подальше утримування поточних позиціи , що в 
цілому свідчить про позитивнии  характер ї х впливу на рівень конкурентоспроможності 
украї нської  сільськогосподарської  продукції . Динамічними за рахунок високих темпів 
зростання варто розглядати ринки сої  та ріпаку, які украї нські експортери вже активно 
освоюють. Серед перспективних варто виділити ринки нішових культур і екологічно 
чистих продуктів рослинництва, але ї х ефективне освоєння вимагає вдосконалення 
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внутрішньої  украї нської  транспортної  логістичної  системи и  активної  державної  
підтримки. 
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Анотація  
У статті обґрунтовано запровадження раціональних змін спеціалізації виробництва в аграрних 
підприємствах та їх збутової орієнтації з погляду на зростання пропозиції продукції переробки аграрної 
сировини власного виробництва в контексті виходу на нові товарні ринки та підвищення економічної 
ефективності основної діяльності з використанням комерційних та інтеграційних інструментів реалізації 
стратегій розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу. Встановлено, що диверсифікація, загалом, в 
економічній теорії розглядається як засоби поліпшення фінансових та економічних показників виробничо-
комерційної діяльності підприємств. Визначено, що ключовими напрямами диверсифікації виробництва, як 
базису інноваційного потенціалу, в аграрних підприємствах є: освоєння власної переробки 
сільськогосподарської продукції з метою створення більших обсягів доданої вартості в межах підприємства 
та оперування з продукцією переробки на цільових ринках з менш складними бар’єрами входу; управління 
структурою номенклатури виробництва продукції шляхом освоєння нових її видів з метою мінімізації цінових 
та збутових ризиків; вихід на ринки агротехнологічних послуг за наявності надлишків сільськогосподарської 
техніки та обладнання для їх надання з метою стабілізації фінансового стану та, тим самим, забезпечення 
самоінвестування. Виявлено, що лише результативний розвиток інноваційної діяльності аграрних 
підприємств дає змогу пристосуватись до постійних змін зовнішнього середовища, а запровадження 
диверсифікації є одним із планомірних методів забезпечення належного рівня конкурентоспроможності та 
повноти стійкості фінансового становища в умовах постійних ринкових трансформацій. Обираючи 
стратегії диверсифікації, підприємства орієнтуватимуться на досягнення успіху. Проте, якщо система 
управління не націлена на освоєння сучасних та інноваційних технологій, що даватимуть змогу виробляти 
нові види продукції за вищою якістю з одночасно найменшими затратами, то через проміжок часу 
виникатимуть ризики ослаблення ринкових позицій підприємств на цільових ринках збуту. 

Ключові слова: стратегія диверсифікації, суб’єкти аграрного бізнесу, інноваційний процес, інноваційно-
інвестиційний потенціал, конкурентоспроможність.  
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ІNTRODUCTION OF DIVERSIFICATION STRATEGIES INTO ACTIVITIES OF 
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Hnatkivskyi B. Introduction of diversification strategies into activities of agricultural business 
entities as an innovative process. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2, 
рр. 317 – 322.  

Abstract  
The article substantiates the introduction of rational changes in the specialization of production in agricultural enterprises 
and their sales orientation in terms of increasing the supply of agricultural raw materials in the context of entering new 
commodity markets and improving economic efficiency of core activities using commercial and integration tools to 
implement innovation strategies. investment potential. It is established that diversification, in general, in economic theory 
is considered as a means of improving the financial and economic performance of production and commercial activities of 

enterprises. It is determined that the key areas of diversification 
of production as a basis for innovation potential in agricultural 
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enterprises are: development of own processing of agricultural products in order to create greater added value within the 
enterprise and operation of processed products in target markets with less complex barriers to entry; managing the 
structure of the product range by developing new types in order to minimize price and sales risks; entering the markets of 
agro-technological services in the presence of surpluses of agricultural machinery and equipment for their provision in 
order to stabilize the financial situation and, thus, ensure self-investment. It was found that only the effective development 
of innovation of agricultural enterprises allows to adapt to constant changes in the environment, and the introduction of 
diversification is one of the planned methods to ensure the appropriate level of competitiveness and financial stability in the 
constant market transformations. When choosing diversification strategies, companies will focus on success. However, if 
the management system is not aimed at mastering modern and innovative technologies that will allow to produce new 
products of higher quality at the same time with the lowest cost, then over time there will be risks of weakening market 
positions in target markets.  

Keywords: diversification strategy, agrarian business entities, innovation process, innovation and investment 
potential, competitiveness. 

JEL classification: О31; Q16 

Вступ 

Світова практика засвідчує, що лише результативнии  розвиток інноваціи ної  
діяльності аграрних підприємств дає змогу пристосуватись до постіи них змін 
зовнішнього середовища, а запровадження диверсифікації  є одним із планомірних 
методів забезпечення належного рівня конкурентоспроможності та повноти стіи кості 
фінансового становища в умовах постіи них ринкових трансформаціи . Обираючи 
стратегії  диверсифікації , підприємства орієнтуватимуться на досягнення успіху. Проте, 
якщо система управління не націлена на освоєння сучасних та інноваціи них технологіи , 
що даватимуть змогу виробляти нові види продукції  за вищою якістю з одночасно 
наи меншими затратами, то через проміжок часу виникатимуть ризики ослаблення 
ринкових позиціи  підприємств на цільових ринках збуту. Одночасно спостерігатимуться 
втрати потенціи них споживачів товарів и  зниження розмірів отриманого прибутку. Це в 
перспективі зможе спричинити розвиток банкрутства. Досягати належного рівня 
конкурентоспроможності зможуть лише ті аграрні підприємства, які вчасно 
відреагували на інноваціи ні вимоги мінливої  економіки, успішно вирішили завдання 
інвестиціи ного забезпечення та якісного інформаціи ного забезпечення підтримки 
відповідних інноваціи них управлінських рішень.  

Питаннями вивчення диверсифікації  діяльності підприємства заи маються вчені, 
зокрема такі, як А.Я. Бутиркін, А.Є. Довгань, А. Зуб, Г. Минтцберг, В.Д. Нємцов, С.В. Обор-
ська, М.М. Радєва, О.С. Тєлєтов, Р.Б. Тян, З.Є. Шершньова [1-8] та інші. Проте, не дивлячись 
на значну кількість наукових праць з вказаної  проблематики не є до кінця дослідженими 
та потребують подальшого розвитку, зокрема є необхідність розкрити особливості 
диверсифікаціи ної  діяльності аграрних підприємств и  обґрунтувати ї х доцільність. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є обґрунтування запровадження стратегіи  диверсифікації  в 
діяльність суб’єктів аграрного бізнесу як інноваціи ного процесу. 

Виклад основного матеріалу 

Диверсифікація, загалом, в економічніи  теорії  розглядається як засоби поліпшен-
ня фінансових та економічних показників виробничо-комерціи ної  діяльності підпри-
ємств. Очевидним є тои  факт, що таке зможе відбуватися, за часів сталого розвитку 
вітчизняної  ринкової  економіки, так і в періоди економічної  кризи. Але, вважаємо, що 
запровадження стратегіи  диверсифікації  під час появи кризових економічних явищ 
матиме специфічні особливості. Це спричинено тим, що в такі періоди істотно 
змінюватиметься зовнішнє середовище. В свою чергу, саме воно негативним чином 
впливатиме на внутрішні фінансові и  економічні показники діяльності підприємств.  

Опублікована велика кількість наукових робіт з питань запровадження 
диверсифікації  в діяльності аграрних підприємств. Запровадження диверсифікації  з 
метою виведення ї х з кризового становища широко розглянуто в економічніи  
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літературі. Проте, незважаючи на значну кількість наукових праць та проведених 
досліджень з даної  тематики, значним недоліком в більшості випадків є те, що науковці 
зосередили увагу в більшості випадків на завданнях розвитку інноваціи ної  діяльності та 
диверсифікаціи ної  діяльності окремо, зокрема. При цьому не враховували можливості 
запровадження стратегіи  диверсифікації  в діяльність аграрних підприємств як 
інноваціи ного процесу. 

Тому одне із завдань даного дослідження – проаналізувати теоретичні основи 
запровадження стратегіи  диверсифікації  в діяльність суб’єктів аграрного бізнесу як 
інноваціи ного процесу. А також необхідним є розкрити особливості диверсифікаціи ної  
діяльності аграрних підприємств и  обґрунтувати ї х доцільність. Спочатку з’ясуємо 
сутність економічної  категорії  «диверсифікація» з погляду окремих авторів (табл. 1). 

Таблиця 1. Сутність економічної категорії «диверсифікація» 

Автор  Визначення  

Г. Минтцберг [1] 
Диверсифікація –опанування нових сфер діяльності, які забезпечують компанії  
більшу прибутковість 

А. Зуб [2] 
Диверсифікація –процес проникнення підприємства в нові галузі, які не мають 
зв'язку з основною діяльністю 

О.С. Тєлєтов [3] 

Розглядає диверсифікацію як активну політику для підприємств, тобто як постіи не 
розширення сфери ї х діяльності, на основі освоєння нових ринків з товарами, 
здатними захистити свої  науково-дослідні та конструкторські розробки або 
положення на ринку за допомогою патентів, які мають істотнии  фінансовии  та 
кадровии  потенціал, що значно випереджають конкурентів 

Р.Б. Тян, 
М.М. Радєва [4] 

Визначають диверсифікацію як розширення різновидів результатів діяльності, з 
якими підприємство виходить на ринок, а не різноманітних виробництв всередині 
підприємства 

В.Д. Нємцов,  
А.Є. Довгань [5] 

Стратегія диверсифікації  передбачає розробку нових видів продукції  одночасно з 
освоєнням нових ринків. При цьому товари можуть бути новими для всіх 
підприємств, що працюють на цільовому ринку, або тільки для даного підприємства. 
Така стратегія забезпечує прибуток, стабільність і стіи кість підприємства у 
віддаленому маи бутньому. Вона є наи більш ризикованою і витратною 

З.Є. Шершньова, 
С.В. Оборська [6] 

розглядають стратегію диверсифікації  як процес проникнення в нові сфери 
діяльності, раніше не характерні для підприємства, покликані змінити, доповнити 
або замінити продукцію, що випускається, тобто це стратегія виходу на товарнии  
ринок, відміннии  від поточних товарних ринків фірми. Вона знаходить 
відображення в двох стратегіях росту — розширення товарного асортименту і 
розширення ринку. Однак диверсифікація може включати в себе і новии  товар, і 
новии  ринок 

А.Я. Бутиркін [7] 
Диверсифікація –розповсюдження господарської  діяльності на нові сфери, 
розширення асортименту продуктів, географічної  сфери діяльності 

Джерело: узагальнено автором 

Одним з напрямків стратегічного планування інновацій є вибір стратегії дивер-
сифікації. Йдеться про орієнтацію в основному на вторинні інновації, тобто розширенні 
асортименту за рахунок виходу в невластиві, нові для компанії сфери бізнесу. 

Диверсифікація - це освоєння випуску нових для компанії виробів, нових 
технологій, нових послуг, тобто вихід у нові сфери діяльності. 

Стратегічними цілями диверсифікації є: 
✓ впровадження в галузі і ринки з високими перспективами довгострокового 

зростання і рентабельності (преміальні сегменти, високотехнологічні сектора 
економіки і т.д.); 

✓ оптимізація співвідношення між внутрішніми і зовнішніми доходами за 
рахунок виходу на міжнародний ринок; 

✓ збалансування високоризикових капіталомістких виробничих операцій і менш 
ризикових операцій у сфері послуг; 

✓ встановлення балансу між високоризиковими наукомісткими виробництвами 
і менш ризиковим промисловим виробництвом у традиційних галузях; 
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✓ досягнення оптимального коефіцієнта співвідношення між промисловими 
товарами та споживчими товарами (співвідношення між секторами В2В і В2С); 

✓ збалансування в асортименті товарів і послуг з різною циклічністю попиту. 
Горизонтальна диверсифікація припускає, що компанія освоює випуск нових для 

себе виробів в тій же галузі, де вона діяла і раніше. Тут працює принцип синергії, 
заснований на тому, що у вже знайомій галузі використання вже знайомих технологій, 
як правило, передбачає менший ризик і економію на загальних ресурсах. Це єдині 
виробничі технології, канали збуту, комунікаційна політика і цільовий ринок. Головна 
мета горизонтальної диверсифікації - посилення позицій фірми в галузі.  

Вертикальна диверсифікація пов'язана з виходом в суміжні області діяльності, як 
правило в рамках різних етапів виробничого циклу. Класичним прикладом вертикальної 
диверсифікації є вертикально інтегровані нафтові компанії. Вихід у всі етапи 
виробничого циклу - видобуток, переробка, нафтохімія і роздріб - є для них найбільш 
оптимальною стратегією зниження витрат і ризиків. 

Інтеграційна (або конгломератна) диверсифікація передбачає вихід в абсолютно 
нові галузі. Це робиться для досягнення названих вище класичних цілей зниження 
ризиків роботи в одній галузі. Більшість великих західних компаній росло саме за 
рахунок даного виду диверсифікації.  

В якості основних цілей диверсифікації виступає одержання додаткової виручки, 
але найголовніше - зміцнення взаємин з цільовою групою споживачів, підтримка 
постійної бази клієнтів і просування інноваційного іміджу компанії. 

В цілому стратегія вертикальної диверсифікації більш властива компаніям 
сектору В2В, особливо в сировинних галузях. Що ж стосується, , то тут найбільш 
обґрунтованим є розвиток на основі синергії шляхом горизонтальної диверсифікації. 

Серед основних методів диверсифікації можна виділити: 
1) розробку власних технологій і продуктів, тобто прямі капіталовкладення; 
2) придбання ліцензій на ті чи інші технології і продукти; 
3) створення спільних підприємств, коли кожна зі сторін вкладає своє ноу-хау або 

ресурси; 
4) створення венчурних фондів, підрозділів, або венчурний аутсорсинг; 
5) злиття і поглинання з метою придбання готового бізнесу. 
Таким чином, найважливішим питанням стає вибір того чи іншого методу. 
У секторах з високим ступенем знання ринку і технологій найбільш привабливим 

способом диверсифікації є розширення власної виробничої бази за рахунок 
впровадження результатів НДДКР і покупки ліцензій, а також придбання нових фірм. 
Вибір даних стратегій визначається високим ступенем компетенції фірми в нових 
областях діяльності і, відповідно, пов'язаний з незначними структурними змінами 
бізнес-портфеля компанії. 

При виході в найменш знайомі області компанія може зіткнутися зі складнощами 
у прогнозуванні майбутніх результатів і непередбаченими зовнішніми чинниками. 
Оптимальною стратегією в даному випадку є поетапне нарощування компетенції за 
рахунок венчурних капіталовкладень. Як правило, на нервом етапі фірма може вкладати 
незначні кошти у венчурні проекти або малих фірм, або промислово-університетських 
науково-дослідних центрів. Це дає можливість проведення моніторингу нових 
технологій, сканування ринкових факторів, тобто переходу з низького ступеня знання в 
середню. На наступному етапі, за умови рентабельності первинних венчурних вкладень, 
може йти мова про придбання венчурних компаній з високим ступенем знання нових 
ринків і технологій [8]. 

Основні напрями розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності аграрних 
підприємств на основі диверсифікації відобразимо на рис. 1. 

У секторах, в яких відсутнє знання або технології , або ринку, оптимальною 
стратегією є створення спільних підприємств. Однак у двох граничних позиціях спільні 
підприємства будуть мати різнии  характер. У разі виходу компанії  зі своєю технологією, 
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втіленої  в новому продукті, на абсолютно незнаи омі ринки створюється спільне 
підприємство з фірмою, функціонуючої  на даному ринку. Часто в ролі партнера виступає 
збутова фірма (дрібнии  або великии  оптовик), що надає свої  ринкові канали для збуту 
нової  продукції .  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Напрями розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності аграрних 
підприємств на основі диверсифікації 

Другий граничний сектор показує ситуацію, коли компанія диверсифікує свою 
діяльність за рахунок використання абсолютно нової для неї технології на знайомому 
ринку. У даній ситуації компанія прагне або створити спільне підприємство з партнером, 
що має ноу-хау в області нової технології, або придбати ліцензію на її впровадження. 
Запровадження стратегії диверсифікації зумовлено зростанням динамічності та 
постійним інноваційним розвитком ринкової економіки, значними коливаннями 
попиту та пропозиції на внутрішньому ринку, появою нових товарних ринків та 
покращеної продукції (сировинної продукції більш глибокої переробки), що й є основою 
забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів аграрного бізнесу. У таких 
умовах формування стратегії диверсифікації на інноваційних засадах компенсуватиме 
зниження темпів збуту на одному товарному ринку за рахунок його збільшення на 
іншому. Через це диверсифіковані суб’єкти аграрного бізнесу матимуть більш стійкі 

Мета: 
- отримання економічної  вигоди;  

- виживання в сучасних нестабільних умовах господарювання;  
- нівелювання сезонності виробництва;  

-  задоволення власних споживчих потреб;  
-  зниження залежності від постачальників;  

- своєчасність виконання сільськогосподарських робіт 

Основні напрями: 

власна переробка 
сільськогосподарської  продукції   

розширення  
сфери послуг 

розширення структури 
виробництва 

Переваги:  
налагодженням власної  
переробки виробленої  

сільськогосподарської  продукції  
та виробництво борошна, круп, 

м'ясо-молочних виробів, 
консервованих овочів, фруктів, 

соків тощо 

Переваги:  
страховии  інструмент, що 
дозволяє стабілізувати і 

передбачуваність 
конкурентоспроможного 

розвитку підприємства на основі 
гармоніи ного поєднання 
культур в сівозмінах  

 

Переваги:  
надання техніки в оренду 

іншим суб’єктам 
господарювання; надання 

послуг населенню з 
машинного обробітку 

земельних ділянок; внесення 
добрив; транспортні послуги 

Негативні фактори: 
- відволікання значних ресурсів від 
основного виробництва, що погіршує 
можливості розширеного відтворення;  

- витрата часу на опанування 
технології  та набуття кваліфікації  

персоналом;  
- неможливість конкурувати з 

великими переробними 
підприємствами через нижчу якість та 

більші питомі витрати, а також 
необхідність витрачати кошти на 

просування продукції  на перспективні 
ринки Створення інтегрованих структур 

 

Негативні фактори: 
- залежність від погодних умов, яка 

має об'єктивнии  характер і не 
може бути змінена внаслідок 
діяльності підприємства; 

- фізіологічні властивості  культур 
(неоднакові за часом фази 

розвитку і реакція на певні умови); 
- необхідність відмови від 
виробництва наи більш 

прибуткових видів продукції  

Негативні фактори:  
- фізичнии  знос 
техніки, що 

вимагатиме більше 
капіталовкладень на 

поточнии  та 
капітальнии  ремонти 

тощо 

Диверсифікація в аграрному виробництві 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 2.  

322 

ринкові позиції у порівнянні з вузькоспеціа-лізованими. Оскільки перші мають 
можливість проникнення у прибутковіші сфери діяльності через швидке розширення 
асортиментної складової.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, запровадження раціональних змін спеціалізації виробництва в 
аграрних підприємствах та їх збутової орієнтації з погляду на зростання пропозиції 
продукції переробки аграрної сировини власного виробництва в контексті виходу на 
нові товарні ринки та підвищення економічної ефективності основної діяльності з 
використанням комерційних та інтеграційних інструментів реалізації стратегій 
розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу. Ключовими напрямами 
диверсифікації виробництва, як базису інноваційного потенціалу, в аграрних 
підприємствах є: освоєння власної переробки сільськогосподарської продукції з метою 
створення більших обсягів доданої вартості в межах підприємства та оперування з 
продукцією переробки на цільових ринках з менш складними бар’єрами входу; 
управління структурою номенклатури виробництва продукції шляхом освоєння нових її 
видів з метою мінімізації цінових та збутових ризиків; вихід на ринки агротехнологічних 
послуг за наявності надлишків сільськогосподарської техніки та обладнання для їх 
надання з метою стабілізації фінансового стану та, тим самим, забезпечення 
самоінвестування. 
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Анотація 
У статті досліджено питання щодо формування механізму активізації соціальної відповідальності 
суб’єктів аграрного бізнесу. Встановлено, що фундаментальним базисом становлення принципово нового 
механізму активізації соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу має стати концепція 
соціальної конкурентоспроможності, яка вимагає трансформації соціально-економічних зв’язків, 
формування інтеграційної стратегії розвитку, а її зміст полягає у поступовому переході від одиничних 
соціальних зобов’язань до здійснення системних соціальних інвестицій і отримання на цій основі не лише 
економічних вигод (максимізація прибутку або задоволення фінансових інтересів власників бізнесу), а й 
підвищення рівня конкурентоспроможності секторів, територій, галузей, забезпечення не тільки 
економічної складової, але й соціального захисту персоналу суб’єктів господарювання та загальної 
спільноти. Обґрунтовано доцільність запровадження організаційно-економічного механізму активізації 
соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу на основі концепції формалізації впливу стану та 
динаміки соціальних складових економічного потенціалу вказаних суб'єктів економічних відносин на їх 
конкурентоспроможність, економічну ефективність основної діяльності та стабільність економічного 
розвитку. Узагальнюючи формування організаційно-економічного механізму активізації соціальної 
відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу на принципах поліструктурності, компліментарності, 
інституційної визначеності та конвергентного поєднання площин прояву економічних ефектів реалізації 
соціально-відповідальних ініціатив, можна стверджувати , що його практична реалізація на реальних 
підприємствах аграрного виробництва сприяє покращенню результативних показників діяльності 
підприємств аграрного виробництва в процесі трансформації соціально-економічних зв’язків галузі. 
Іншими словами, вважаємо доцільним зауважити, що акценти у взаємодії з бізнесом поступово 
зміщуються у бік добровільного саморегулювання, і бізнес-структури в аграрній сфері в контексті 
нарощення конкурентоспроможності поступово переходять від несистемної вимушеної добродійності до 
складніших, стратегічних форм взаємодії з громадськістю і владою. 

Ключові слова: соціальна відповідальність, суб’єкти аграрного бізнесу, механізм активізації соціальної 
відповідальності. 
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Abstract 
The article examines the formation of a mechanism for enhancing the social responsibility of agricultural businesses. 
It is established that the fundamental basis for the formation of a fundamentally new mechanism for activating social 
responsibility of agricultural businesses should be the concept of social competitiveness, which requires the 
transformation of socio-economic ties, the formation of integration development strategy, and its content is a gradual 
transition from individual social obligations. commitment to systemic social investment and obtaining on this basis 
not only economic benefits (maximizing profits or meeting the financial interests of business owners), but also 

increasing the level of competitiveness of sectors, territories, © Олександр Валерійович Деркач, 2021 
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industries, providing not only economic but also social protection economic entities and the general community. The 
expediency of introduction of organizational and economic mechanism of social responsibility of agrarian business 
subjects based on the concept of formalization of influence of a condition and dynamics of social components of 
economic potential of the specified subjects of economic relations on their competitiveness, economic efficiency of 
basic activity and stability of economic development is substantiated. Summarizing the formation of organizational 
and economic mechanism of social responsibility of agribusiness on the principles of polystructurality, 
complementarity, institutional certainty, and convergent combination of areas of economic effects of socially 
responsible initiatives, it can be argued that its practical implementation in real agricultural enterprises contributes 
to better agricultural production. performance indicators of agricultural enterprises in the process of transformation 
of socio-economic relations of the industry. In other words, we consider it appropriate to note that the emphasis in 
cooperation with business is gradually shifting towards voluntary self-regulation, and business structures in the 
agricultural sector in the context of increasing competitiveness are gradually moving from non-systemic forced 
charity to more complex, strategic forms of interaction with public and government. 

Keywords: social responsibility, subjects of agrarian business, mechanism of activation of social responsibility. 

JEL classification: М14 

Вступ 

Здіи снення соціальної  відповідальності суб’єктів агробізнесу є складовою ї х 
поточної  діяльністю, спрямованої  на збільшення вартості активів бізнесу через 
зміцнення репутації , іміджу компанії , бренду, підвищення якості продукції , збільшення 
лояльності клієнтів і співробітників, захисту екології , прозорості і прилюдної  звітності 
в діловіи  практиці тощо. Зміщення ключових орієнтирів з питань максимізації  прибутку 
та підвищення рентабельності на вирішення соціальних питань і інтелектуальну 
капіталізацію аграрного виробництва у сучасних умовах постає головним чинником 
досягнення економічного успіху та зміцнення конкурентних позиціи  на ринку суб’єктів 
господарювання. Однією із головних складових стратегії  сталого розвитку аграрної  
економіки є соціальна відповідальність суб’єктів аграрного бізнесу, яка, по-суті, 
виступає внеском підприємств, ї х об’єднань, інших категоріи  товаровиробників у 
довгостроковии  сталии  розвиток суспільства. Відсутність в Украї ні концептуальних 
засад регуляторного впливу на соціальну відповідальність суб’єктів аграрного бізнесу, 
науково обґрунтованих и ого принципів, важелів та інструментів, імплементації  
світового досвіду з цих питань до особливостеи  економічного розвитку аграрної  
економіки обумовлюють гостру необхідність та доцільність комплексного 
економічного дослідження цих питань.  

Вагомии  внесок у розробку теоретичних і прикладних аспектів соціально-
відповідальної  поведінки компаніи  зробили такі украї нські вчені, як Т. Гнатьєва, 
І. Гришова, Л. Грицина, О. Красноруцькии , В. Марченко, О. Митяи , П. Орлов, А. Садєков, 
М. Стародубська, О. Степанова, Н. Супрун, Т. Панюк, А. Чухно, Т. Шабатура, Б. Язлюк та 
інші [1-11]. Разом з тим, потребують удосконалення теоретико-методичні засади 
активізації  механізмів соціальної  відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу.  

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження питання щодо формування механізму активізації  
соціальної  відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу 

Аналіз практики дотримання принципів соціальної  відповідальності бізнесу 
дозволив визначити фактори, які впливають на ефективне функціонування ї ї  механізму, 
в тому числі в аграрному виробництві:  

По-перше, пріоритетною умовою соціальної  відповідальності бізнесу є реалізація 
сумлінної  ділової  практики у відносинах з контрагентами. Дана умова передбачає 
прозорість бізнесових операціи , публічність інформації  з фінансових та соціальних 
питань та верифікації  відповідної  звітності незалежними аудиторськими компаніями, 
що, у свою чергу, сприятиме поступовому зниженню рівня тіньової  економіки в краї ні, 
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подоланню бюджетного дефіциту. Обов’язковим є вчасне виконання податкових 
зобов’язань, що впливає на формування дохідної  частини бюджету та фінансування 
державних соціальних програм. 

По-друге, однією з нагальних потреб багатьох галузеи  аграрного сектору є 
необхідність у впровадженні новітніх технологіи , модернізації  виробничих 
потужностеи .  Управління, яке побудовано на принципах соціальної  відповідальності 
забезпечує підприємству інноваціи ну спрямованість розвитку. Процес пошуку шляхів 
гармонізації  інтересів власників щодо ціни, якості, безпеки та екологічності є 
безпосереднім каталізатором інноваціи , у тому числі и  пов’язаних із модернізацією 
виробничих потужностеи . Отже, поширення практики реалізації  соціальної  
відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу можна розглядати як додатковии  важіль 
стимулювання ї х інноваціи ного розвитку. 

По-третє, розвиток соціальної  відповідальності бізнесу вітчизняних суб’єктів 
господарювання сприятиме формуванню позитивного іміджу краї ни у світовому 
економічному просторі, що позитивно вплине на рівень інвестиціи ну привабливість 
Украї ни. У більшості краї н ЄС держава стимулює бізнес до соціально відповідальної  
діяльності шляхом розробки програми підтримки і стимулювання вищезазначених 
процесів, визначає соціально відповідальну поведінку для бізнесу, долучає компанії  
приватного і державного секторів до спільного виконання суспільно важливих завдань.  

В Украї ні зниження рівня оподаткування є наи більш вагомим стимулом для 
реалізації  програм соціальної  відповідальності бізнесу. Другу та третю позиції  у реи -
тингу стимулів заи мають, відповідно, зниження адміністративного тиску і програми від 
органів місцевої  влади (табл. 1). Запровадження таких стимулів повинно формувати 
суспільну думку щодо пріоритетних напрямів розвитку суб’єктів агробізнесу в контексті 
підвищення рівня ї х конкурентоспроможності, виявлення латентних впливів на 
мінімізацію ризиків втрати капіталу брендів відомих вітчизняних товаровиробників, 
забезпечення стіи ких лідерських позиціи  на внутрішніх та зовнішніх аграрних ринках 
та можливість «конвертації » соціальних проблем окреслених територіи  у додатковии  
доход суб’єктів господарювання шляхом трансформації  соціально-економічних зв’язків, 
формування інтеграціи ної  стратегії  розвитку, а ї ї  зміст полягає у поступовому переході 
від одиничних соціальних зобов’язань до здіи снення системних соціальних інвестиціи  і 
отримання на ціи  основі не лише економічних вигод (максимізація прибутку або 
задоволення фінансових інтересів власників бізнесу), а и  підвищення рівня 
конкурентоспроможності секторів, територіи , галузеи , забезпечення не тільки 
економічної  складової , але и  соціального захисту персоналу суб’єктів господарювання 
та загальної  спільноти. 

Таблиця 1. Потенційні стимули для програм соціальної відповідальності бізнесу 

Стимул 
Малі 

підприємства 
Середні 

підприємства 
Великі 

підприємства 
Зниження податків 73,3 80,2 73,5 
Зниження адміністративного тиску 51,2 56,7 48.4 
Пропозиції  з реалізації  програм соціальної  
відповідальності 

21,6 25,6 37,0 

Розширення банку соціальних та інформаціи них програм 14,9 18,1 17,9 
Висвітлення у ЗМІ 17,2 14,5 15,7 
Більш тісні зв’язки з неприбутковими організаціями 6,6 4,6 6,2 

*Джерело [8, 10]. 

Фундаментальним базисом становлення принципово нового механізму активіза-
ції  соціальної  відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу має стати концепція соціаль-
ної  конкурентоспроможності, ґрунтовні принципи якої  вміщує складові поняття со-
ціальної  відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу, що було виявлено в процесі екс-
пертної  оцінки та опитування суб’єктів аграрного бізнесу одеського регіону. Самі такі 
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складові та ї х питома вага окреслюють ті напрями, що задіяні соціально активними під-
приємствами, проте посилювати дієвість та стимулювати механізм соціальної  відпові-
дальності необхідно за допомогою тих складових, які впроваджено недостатньо активно. 

В Украї ні понад 65% суб’єктів агробізнесу відносить до соціальної  відпові-
дальності впровадження соціальних програм поліпшення умов праці персоналу, 
розвиток персоналу і и ого навчання (63.2%), благодіи ну допомогу громадськості (56%), 
етичне відношення до покупців (49.5%) (табл. 2). 

Таблиця 2. Складові поняття соціальна відповідальність бізнесу 

Форми прояву % 
Впровадження соціальних програм поліпшення умов праці власного персоналу 65,5 
Навчання персоналу 63,2 
Благодіи на допомога 56,0 
Застосування в політиці компанії  принципів етичного та відповідального 
ставлення до споживачів 

49,5 

Участь у регіональних програмах розвитку 32,3 
Реалізація екологічних програм 29,8 
Політика дотримання прав акціонерів 20,8 
Відкрите подання інформації  про компанію 18,7 

*Джерело [8, 10]. 

Наи уразливішими з точки зору практичної  реалізації , все ж таки, залишаються 
реалізація екологічних програм (29,8%) та відкрите подання інформації  про діяльність 
суб’єкту агробізнесу ( 18,7%). 

З точки зору дієвості та ефективності механізму активізації  соціальної  
відповідальності аграрного бізнесу дуже важливим чинником залишається аналіз сфер 
виникнення соціальних конфліктів в умовах воєнних діи , що спричинено посиленням 
міграціи них потоків, збільшенням прихованого безробіття соціально незахищених 
верств населення, погіршенням показників соціально-економічного розвитку 
регіональної  аграрної  економіки. Організаціи ні механізми повинні включати 
превентивні заходи зниження соціальної  напруги, надання поліпшених умов праці та 
охорони здоров’я працівників, набуття трудовим персоналом нових професіи них 
навичок та компетенціи  тощо. 

Стратегічні завдання активізації  соціальної  відповідальності суб’єкті в аграрного 
бізнесу , що узгоджуються із загальною стратегією ї х розвитку, класифікуються нами у 
розрізі економічних, соціальних та екологічних частин та отримують своє практичне 
впровадження в реальних діях менеджменту 

Вагомою частиною формування механізму активізації  соціальної  відповідаль-
ності суб’єктів аграрного бізнесу є и ого принципові домінанти: поліструктурності, ком-
пліментарності, інституціи ної  визначеності та конвергентного поєднання. Забезпе-
чення кожного з названих принципів дозволяє досягати стіи кості та оптимального 
поєднання структурних елементів механізму та ефективності ї х взаємодії  в умовах у 
трансформації  структури соціально – економічних зв’язків суб’єктів аграрного бізнесу, 
що дозволяє обґрунтувати економічнии  ефект, якии  буде одержании  як на рівні регіо-
нальної  економіки та державному рівні, так і на рівні носії в соціально-відповідальних 
ініціатив (підприємницьких структур та інших суб’єктів аграрного бізнесу). Економіч-
ним ефектом для в такому випадку постає підвищення рівня конкурентоспроможності 
суб’єкту господарювання, покращення кінцевих результативних економічних показни-
ків і максимізація ринкової  вартості бізнесу.  

Принцип поліструктурності, на наш погляд є фундаментальним у розумінні 
економічної  сутності окресленої  дефініції , якии  розкриває дуалістичнии  зміст 
економічної  природи та багато елементність механізму соціальної  відповідальності 
суб’єктів аграрного бізнесу  



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 2.  

327 

Принцип компліментарності, що визначає стратегічну узгодженість складових 
елементів механізму активізації  соціальної  відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу 
та характеризує економічні горизонти розвитку, які взаємодоповнюють один одного. 
Чинниками виміру ефективності соціальної  відповідальності можуть бути різні 
фактори, які впливають на природу трансформаціи  соціально-економічних зв’язків в 
аграрніи  сфері, проте вони не заперечують фундаментальніи  концепції  соціальної  
конкурентоспроможності та формування ї ї  економічного простору. 

Принцип інституціи ної  визначеності передбачає, що організаціи но-економічні 
механізми активізації  соціальної  відповідальності бізнесу мають відповідні форми і ін-
струменти регулювання, в тому числі, потребують формування відповідних інститутів, 
які заперечать баланс відповідальності між суб’єктами соціально-економічного 
розвитку за допомогою трансформації  та оптимізації  соціально-економічних відносин. 

Механізм активізації  соціальної  відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу 
базується на концептуальних основах соціальної  конкурентоспроможності та 
функціональному управлінні, оскільки реалізація основних принципів передбачає 
проведення певних процедурних заходів соціального менеджменту, в результаті якого 
очікують отримати економічні результати, зокрема підвищення ринкової  вартості 
бізнесу в довгострокові перспективі, оптимізацію структури джерел формування 
соціальних інвестиціи , формування внутрішніх резервних фондів соціального 
інвестування метою мінімізації  соціальних ризиків, розвиток інтелектуального капіталу 
за рахунок більш ефективного використання трудових ресурсів, перехід на інноваціи ну 
модель розвитку бізнесових процесів із трансфером інноваціи них технологіи  тощо. 
Концепція соціальної  конкурентоспроможності передбачає формування та реалізацію 
конкурентних переваг суб’єктів аграрного бізнесу за рахунок активізації  соціально-
економічної  компоненти, що націлена на підвищення ринкової  вартості бізнесу з 
одночасним конструктивним вирішенням соціальних проблем та забезпечує отримання 
економічних прерогатив всіма учасниками ринку за рахунок перерозподілу функціи  та 
формування інноваціи них моделеи  соціально-економічного розвитку шляхом 
виключення дискримінаціи них інструментів, відмову від соціальних конфліктів в 
процесі розвитку співробітництва у довгостроковіи  перспективі. 

Методичне забезпечення ефективності механізму активізації  соціальної  
відповідальності бізнесу розгорнуто можна представити за допомогою схеми 
підпорядкування економічних інструментів соціальної  відповідальності бізнесу. 
Основними показниками соціальної  відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу 
традиціи но визначено заробітну плату персоналу; податки, сплачені підприємництвом; 
витрати на благодіи ність; екологічні платежі та витрати на науково-технічну роботу. 

Сукупність представлених поглядів вчених дають нам методичне підґрунтя 
розглядати соціальну відповідальність бізнесу як категорію економічного характеру. 
Разом з тим, будь-яка економічна категорія має мати властивості бути чітко вираженою 
у системі конкретних показників і вартісних вимірювань. У системі економічної  
складової  соціальної  відповідальності окремого суб’єкту аграрного бізнесу ми вважаємо 
доцільним здіи снювати аналіз та такими ключовими показниками: обсяги виробництва 
безпечної , якісної  та екологічно чистої  продукції  у кількісному та вартісному виразі; 
розмір доходу та чистого доходу від реалізації  продукції ; сума валового і чистого 
прибутку; комплекс показників оцінювання рівня економічної  безпеки, показники 
ефективності інвестування соціальних проектів і програм соціального розвитку; 
показники, які віддзеркалюють вартісну оцінку економічного потенціалу соціально 
відповідальних бізнес-структур та вартість бізнесу як об’єкта купівлі-продажу на ринку 
діючих виробничо-фінансових проектів. В умовах соціально орієнтованої  ринкової  
економіки соціальна відповідальність бізнесу має стати не обов’язком, а загально-
прии нятою традицією, якої  мають дотримуватися всі суб’єкти господарських відносин. 
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Розвиток соціальної  відповідальності бізнесу в Украї ні консолідується навколо 
міжнародних організаціи  та проектів, зокрема Представництва ООН в Украї ні, яке в 2006 
році започаткувало та підтримує діяльність украї нської  мережі Глобального договору 
ООН, що охоплює понад 140 організаціи .  

В Украї ні підприємницькі структури функціонують з дотриманням законодавства 
та з періодичними соціальними ініціативами. Лише провідні аграрні компанії , що 
заи мають значну ринкову нішу, здіи снюють активну благодіи ну діяльність та широко 
використовують засоби зв’язків з громадськістю. Маи же всі великі компанії  здіи снюють 
соціальні проекти, однак не завжди акцентують увагу на власніи  соціальніи  
відповідальності. 

Узагальнюючи формування організаціи но-економічного механізму активізації  
соціальної  відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу на принципах поліструк-
турності, компліментарності, інституціи ної  визначеності та конвергентного поєднання 
площин прояву економічних ефектів реалізації  соціально-відповідальних ініціатив, 
можна стверджувати , що и ого практична реалізація на реальних підприємствах 
аграрного виробництва сприяє покращенню результативних показників діяльності 
підприємств аграрного виробництва в процесі трансформації  соціально-економічних 
зв’язків галузі. Іншими словами, вважаємо доцільним зауважити, що акценти у взаємодії  
з бізнесом поступово зміщуються у бік добровільного саморегулювання, і бізнес-
структури в аграрніи  сфері в контексті нарощення конкурентоспроможності поступово 
переходять від несистемної  вимушеної  добродіи ності до складніших, стратегічних форм 
взаємодії  з громадськістю і владою. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, фундаментальним базисом становлення принципово нового 
механізму активізації  соціальної  відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу має стати 
концепція соціальної  конкурентоспроможності, яка вимагає трансформації  соціально-
економічних зв’язків, формування інтеграціи ної  стратегії  розвитку, а ї ї  зміст полягає у 
поступовому переході від одиничних соціальних зобов’язань до здіи снення системних 
соціальних інвестиціи  і отримання на ціи  основі не лише економічних вигод 
(максимізація прибутку або задоволення фінансових інтересів власників бізнесу), а и  
підвищення рівня конкурентоспроможності секторів, територіи , галузеи , забезпечення 
не тільки економічної  складової , але и  соціального захисту персоналу суб’єктів 
господарювання та загальної  спільноти. 
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Державне регулювання будівельного сектору житлової нерухомості може здійснюватися за допомогою 
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JEL classification: L74; H10 

Вступ 

Будівельна галузь в Украї ні є важливою складовою суспільного виробництва і 
ключовим базисом у покращенні якості життя населення та прискоренні інноваціи ного 
розвитку економіки. Державне регулювання будівельного сектору житлової  нерухо-
мості може здіи снюватися за допомогою певних інструментів-важелів. Ефективність 
державної  політики залежить від правильного вибору того чи іншого важеля або 
поєднання декількох інструментів. Тому виявлення переліку важелів державного 
регулювання з урахуванням ї х впливу на будівельнии  сектор житлової  нерухомості є 
актуальним. 

Дослідженням сутності важелів державного регулювання сектора житлової  
нерухомості та ї х видам присвячено доробки таких вчених, як: Н. І. Оліи ник [1], яка 
аналізує теоретико-методологічні засади організації  та механізмів регулювання ринку 
житла; С. В. Ірхіна [2], О. П. Ковалевська [3], В.Ю. Прокопенко [12], які аналізують 
імплементацію закордонного досвіду використання важелів державного регулювання 
ринку житлової  нерухомості; А. І. Богданенко [4], якии  аналізує будівельну діяльність в 
контексті інноваціи но-інвестиціи ної  системи; В. Л. Мелко [5], якии  досліджує 
теоретичні підходи до державного регулювання будівельного сектору. 

Проте єдиного підходу до класифікації  та визначення сутності важелів 
державного регулювання будівельного сектору житлової  нерухомості та ї х класифікації  
у науковіи  літературі не визначено. Враховуючи актуальність даного питання, потребує 
подальшого дослідження класифікація важелів, що впливають на ринок житлової  
нерухомості. 

Мета та завдання статті 

Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування сутності важелів та 
узагальнення класифікації  важелів державного регулювання будівельного сектору 
житлової  нерухомості з урахуванням ї х впливу. Мета дослідження досягається через 
вирішення таких завдань: уточнення поняття «важіль»; обґрунтування класифікації  
важелів державного регулювання будівельного сектору житлової  нерухомості з 
урахуванням ї х впливу і призначення. 

Виклад основного матеріалу 

Обсяги будівельної  продукції  представлені житловими та нежитловими 
будівлями, а також інженерними спорудами. Житлове будівництво є одним із 
наи важливіших напрямів будівництва, адже дании  напрям має забезпечувати гідні 
умови життя населення та сприяти підвищенню рівня соціального забезпечення 
громадян Украї ни. За даними Державної  служби статистики Украї ни [6] у таблиці 1 
представлено частку будівельної  галузі у ВВП Украї ни. Як видно з таблиці, питома вага 
обсягів будівельної  галузі у ВВП Украї ни постіи но збільшується, і у 2020 році склала 
4,8 %, що свідчить про розвиток даної  галузі та ї ї  інвестиціи ну привабливість.  

Таблиця 1. Обсяги та частка будівельної галузі у ВВП України 

Показник 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
ВВП, млн. грн. 2383182 2982920 3558706 3974564 4194102 

Обсяг будівельної  продукції , млн. грн. 38106,4 52809,6 66791,6 83589,3 80625,6 
Частка галузі у ВВП, % 3,1 3,5 4,0 4,6 4,8 

Джерело: розраховано автором за даними [6] 

На рис. 1 наведено структуру виробленої  будівельної  продукції  за видами. 
Житлові будівлі у структурі мають тенденцію до зменшення, що є негативним з точки 
зору розвитку даного сектора. У 2020 році питома вага житлових будівель склала 14 %, 
тоді як у 2016 році дании  показник становив 24 %.  
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Рис. 1. Структура виробленої будівельної продукції за видами, % 

Джерело: побудовано автором за даними [6] 

Аналіз динаміки обсягів будівництва житлової  нерухомості представлено на 
рис. 2. За 2017-2019 роки обсяги будівництва мали тенденцію до збільшення. 
Максимальнии  приріст спостерігався у 2017 році (+32 %) порівняно з попереднім 
періодом.  

 
Рис. 2. Аналіз динаміки обсягів будівництва житлової нерухомості 

Джерело: побудовано автором за даними [6] 

Слід зазначити, що будівельнии  сектор чутливо реагує на зміни у кон'юнктурі 
ринку та економічну кризу. Стан будівельного ринку визначається загальними 
тенденціями в економіці. Так, з 2019 року приріст обсягів виробленої  продукції  житлової  
нерухомості склав лише 13 %, а у 2020 році спостерігається стрімке зниження на 12 %. 
Падіння рівня економічного розвитку в Украї ні внаслідок світової  кризи, викликаної  
пандемією COVID-19 негативно вплинули і на розвиток будівельної  галузі в цілому, та 
будівельного сектору житлової  нерухомості зокрема. 

Для забезпечення зростання національної  економіки та покращення ї ї  
інвестиціи ної  привабливості необхідно створити сприятливі умови для розвитку даної  
галузі, враховуючи інтереси населення як споживача. Досвід розвинених краї н свідчить 
про важливість і необхідність державного регулювання, яке передбачає втручання 
органів публічної  влади в ринковии  механізм для досягнення цілеи  соціально-
економічного розвитку. Таке регулювання має враховувати інтереси держави, 
населення та бізнесу і забезпечувати збалансованість ї х інтересів через використання 
певних інструментів-важелів. 

Для уточнення поняття «важіль» необхідно проаналізувати існуючі погляди 
науковців. Аналіз наукових джерел показав, що існують два основних підходи до 
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застосування поняття «важіль» в контексті механізму державного регулювання, а саме: 
деякі науковці визначають зазначене поняття  як  важіль, а інші – як інструмент.  

Автор Т. В. Лобунець трактує важелі  «як інструменти, засоби і прии оми впливу на 
економічні процеси та об’єкти, які сприяють ї х розвитку в заданому напрямі; 
інструменти і засоби впливу на економічні процеси» [7]. Автор зазначає, що важелі 
сприяють розвитку у певному напрямі, але внаслідок дії  суб'єктивних факторів ситуація 
може змінитися у протилежному напрямі (наприклад, зменшення обсягів іпотечного 
кредитування, збільшення вартості житла). 

Поняття «важіль» в академічному тлумачному словнику украї нської  мови 
визначається як «засіб, яким можна надати дії , сприяти розвитку чого-небудь або 
пожвавити, підсилити діяльність кого-, чого-небудь» [8].  

Науковець Д. О. Давиденко у дослідженні механізму фінансових послуг для здіи с-
нення операціи  з житловою нерухомістю зазначає, що «окремо від механізму важелі 
нічого не вирішують» [9, с. 36]. Проте, саме за допомогою застосування того чи іншого 
важеля встановлюється вплив на певнии  процес та соціально-економічнии  розвиток.  

Досліджуючи дану проблематику, В. Л. Мелко акцентує увагу на тому, що 
«основним інструментом державного регулювання є правова основа будівельної  
діяльності» [5]. Нормативно-правове забезпечення передбачає  розпорядження, 
постанови, дозволи, інструкції , накази, експертизи державних органів влади та органів 
місцевого самоврядування, які визначають та/або регулюють економічні, екологічні, 
соціальні та будівельні стандарти та нормативи.  

Заслуговує на увагу позиція Н. І. Оліи ник, яка обґрунтовує необхідність «системи 
заходів державної  політики, які умовно можна розподілити на нормативно-правові, 
адміністративно-організаціи ні та фінансово-бюджетні» [1]. Для врегулювання інтересів 
усіх суб'єктів ринку житлової  нерухомості необхідна виважена політика саме через 
нормативно-правове поле, яке забезпечить організаціи нии  механізм планування і 
забудови, забезпечення житлом окремих категоріи  громадян, механізм фінансування 
житла та ціноутворення, процедуру реєстрації  прав на житло тощо. 

Науковці Ю. Л. Мохова, І. В. Гордієнко [10] і Н. І. Оліи ник [1] класифікують важелі 
державного регулювання будівельного сектору  житлової  сфери на прямі 
(адміністративні) та непрямі (економічні). До важелів прямого впливу відносять такі, що 
безпосередньо впливають на суб'єктів будівельного сектору житлової  нерухомості: 
правове регулювання, дозволи, ліцензії  тощо. Непрямі важелі застосовуються через 
фінансову, податкову та грошову кредитну політику: податкові пільги, ставки, 
банківськии  процент, штрафи, субсидії  тощо. 

Значну увагу у наукових доробках присвячено механізму фінансового 
забезпечення ринку житлової  нерухомості, де важливу роль відіграють такі важелі, як 
іпотечне пільгове кредитування, державне фінансування, цільові програми. Доцільним 
є використання закордонного досвіду розвинених краї н, що представлено у роботах 
В.Ю. Прокопенко [12], С. В. Ірхіної  [2], О. П. Ковалевської  [3] та А. І. Богданенка [4]. 

Іпотечне кредитування на ринку нерухомості в Украї ні не є визначальним, що не 
є свідченням позитивних тенденціи . Для забезпечення доступності житла та 
покращення умов життя громадян кредитування має стати пріоритетним, а для цього 
необхідно переглянути и ого механізм застосування, якии  був би привабливим для всіх 
учасників цього процесу. 

Ураховуючи закордоннии  досвід розвинених краї н А. І. Богданенко [4], В.Ю. Про-
копенко [12], акцентує увагу на розвитку будівельного сектору у контексті інноваціи но-
інвестиціи ної  складової  через такі важелі, як податкова політика, банківськии  кредит, 
форми іпотеки в ї х взаємозв'язку. Слід зазначити, що такии  підхід заслуговує на увагу, 
адже спрямовании  на об'єднання державних и  приватних інтересів  і має забезпечити 
оптимізацію будівельної  житлової  інфраструктури в краї ні та регіонах зокрема. 
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В Украї ні затверджено постановою Кабінету Міністрів Украї ни Державну 
програму забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки [11], основною метою якої  є 
створення належних умов для забезпечення молодих сімеи  та одиноких молодих 
громадян житлом. У документі зазначено, що «обов’язком держави є надання реального 
інструменту для реалізації  житлових прав громадян. Саме гостра житлова проблема є 
однією з причин міграції  украї нської  молоді за кордон» [11]. Постіи не недофінансування 
даних програм свідчить про ї х неефективність і необхідність перегляду механізмів ї х 
реалізації .  

Якщо брати до уваги державне регулювання будівельного сектору житлової  
нерухомості в цілому, то слід зазначити, що класифікація важелів потребує доповнення 
та уточнення такими важелями, як інформаціи но-довідкова діяльність та моніто-
рингова діяльність. Враховуючи те, що інформаціи но-довідкова діяльність є важливою 
складовою під час інформування всіх суб’єктів господарювання про державне регулю-
вання через різноманітні засоби масової  інформації , у даному дослідження пропо-
нується внести дании  важіль до класифікації  і назвати таку групу – соціальні важелі.  

З метою забезпечення стабільного функціонування ринку житлової  нерухомості 
основним напрямом державного регулювання є «встановлення ефективного балансу 
між платоспроможним попитом та ціновою пропозицією» [13], якии  би враховував 
інтереси громадян та забудовників, а також сприяв би розвитку обсягів житлового 
будівництва. У ціи  площині серед ефективних заходів є використання таких важелів, як 
державнии  статистичнии  моніторинг цін на житлову нерухомість, собівартості 
будівництва та інших показників, які б дозволи усім учасникам ринку і державі 
отримати об'єктивну інформацію про стан і тенденції  розвитку житлової  нерухомості. 
Важливим є забезпечення прозорості моніторингу на всіх стадіях будівництва. Отже, 
групу соціальних важелів необхідно доповнити важелем «моніторингова діяльність». 
Зазначені важелі даної  групи мають непрямии  вплив на розвиток ринку житлової  
нерухомості. 

Таким чином, у результаті проведених досліджень узагальнено важелі 
державного регулювання будівельного сектору житлової  нерухомості, що представлено 
у табл. 2. 

Проведении  аналіз дає змогу виділити основні властивості важелів державного 
регулювання будівельного сектору житлової  нерухомості, а саме: 

‒ використання важелів державного регулювання лежить у площині правового 
поля і базується на чинному законодавстві держави, через норми якого відбувається 
регулювання соціально-економічних процесів; 

‒ важелі державного регулювання цілеспрямовані на конкретнии  об’єкт, процес 
для досягнення певного результату (економічного, соціального тощо); 

‒ важелі застосовуються органами державної  влади та органами місцевого 
самоврядування. 

Ураховуючи вищевикладені властивості важелів, доцільним є визначення 
поняття «важелі державного регулювання». Отже, важелі (інструменти) державного 
регулювання – це засоби прямого та непрямого впливу державних органів влади та 
органів місцевого самоврядування у межах ї х повноважень через призму нормативно-
правового поля в контексті реалізації  державної  житлової  політики. 

Аналіз наукових джерел щодо питання важелів державного регулювання 
будівельного сектору житлової  нерухомості свідчить, що автори не виділяють важелі за 
групами або типами класифікації . Важелі варто виокремити, адже вони характеризують 
окрему ланку системи державного регулювання, що дасть можливість покращити 
ефективність державної  житлової  політики та розробляти стратегію за різними 
напрямами ї ї  реалізації . 
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Таблиця 2. Узагальнення важелів державного регулювання будівельного сектору 
житлової нерухомості 
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Нормативно-правове регулювання     +    +  
Грошово-кредитні важелі     + +     

Пільгове іпотечне кредитування + +   + + + + +  
Інвестиції       +     

Податкове регулювання /податкові пільги / 
податкова знижка 

+   + +  +    

Санкції  / штрафи +          
Ціноутворення та тарифи   +  + +     

Адресне субсидування / субвенції  + + +   +     
Державне фінансування / недержавне 

фінансування / цільові програми 
 +   +  + + +  

Адміністративно-правові   +        
Норми / нормативи стандарти    +     +  

Інформаціи но-довідкова діяльність *          + 
Моніторингова діяльність *          + 

* додано автором 
Джерело: узагальнено автором 

Для більшого розуміння впливу важелів державного регулювання будівельного 
сектору житлової  нерухомості у табл. 3 узагальнено класифікаціи ні ознаки та склад 
важелів-інструментів.  

Таблиця 3. Класифікація важелів державного регулювання будівельного сектору 
житлової нерухомості 

 Групи важелів 
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програми 

Санкції  Ціноутворення  Податкова 
знижка 

Державне 
фінансування Штрафи Тарифи 

 – важелі прямого впливу  – важелі непрямого впливу  
Джерело: узагальнено автором 
У даному дослідженні пропонується виділити такі групи важелів: адміністра-

тивно-правові, фінансово-кредитні, податкові, бюджетні та соціально інформаціи ні. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

За результатами проведеного дослідження визначено властивості важелів 
державного регулювання будівельного сектору житлової  нерухомості та уточнено 
поняття «важелі», під яким розуміються засоби прямого та непрямого впливу 
державних органів влади та органів місцевого самоврядування у межах ї х повноважень 
через призму нормативно-правового поля в контексті реалізації  державної  житлової  
політики. Важелям властиві такі характеристики: 1) основу використання важелів 
складає нормативно-правове забезпечення; 2) важелі державного регулювання 
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спрямовані на конкретнии  об’єкт, процес для досягнення певного результату; 
3) застосовуються органами державної  влади та органами місцевого самоврядування. 

Важелі узагальнені та доповнені такими: інформаціи но-довідкова діяльність та 
моніторингова діяльність, які представляють групу соціальнии  важелів. У досліджені 
представлено класифікацію важелів за групами: адміністративно-правові, фінансово-
кредитні, податкові, бюджетні та соціально-інформаціи ні. Перспективою подальших 
досліджень може бути визначення впливу факторів зовнішнього середовища  на 
використання важелів державного регулювання будівельного сектору житлової  
нерухомості. 
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Анотація 
У статті досліджено питання трансформації макроекономічного маркетингового середовища аграрних 
підприємств в умовах глобалізації. Глобалізацію віднесено до ключових чинників зміни макроекономічного 
маркетингового середовища. Відмічено, що для аграрного сегменту виробництва найбільш дієвими 
виявляються наступні фактори макроекономічного рівня: мобільність ресурсів та товарів кінцевого 
споживання в рамках світового господарства, яка підсилює значення соціально-демографічних факторів в 
аспекті маркетингової оцінки перспективних сегментів ринку, а також актуальність процесів 
імплементації техніко-технологічних та продуктових інновацій як елементу набуття конкурентних 
переваг довгострокового горизонту дії; природно-кліматичні складові, що змінюють географію територій, 
придатних для сільськогосподарського виробництва, а отже і структуру конкурентного середовища, а 
також ефективність аграрного виробництва, що отримує значний варіаційний розрив в залежності від 
регіону. Основними макроекономічними факторами маркетингового середовища аграрних підприємств є: 
1. Соціально-демографічні - представляє великий інтерес для маркетологів, оскільки залучають людей, а 
люди складають ринки. Населення світу зростає вибуховими темпами. 2. Природні – дуже впливають на 
маркетингову діяльність агропромислових організацій. З ростом дефіциту певної сировини, зростанням 
цін на енергоносії та підвищенням екологічних вимог це все більше впливає на цю діяльність. 3. Економічні – 
з точки зору економіки на маркетингові рішення впливає не тільки кількість клієнтів, а й їх купівельна 
спроможність. 4. Політико-правові – також впливають на ринкову ситуацію та маркетингову діяльність 
компанії та включає закони та інші системи правової поведінки, які регулюють підприємницьку діяльність, 
а також політичні та правові інститути, які формулюють ці правові документи та контролюють їх 
виконання. 5. Технологічні – мають великий вплив на технологію виробництва, основні фонди, продукцію і, 
нарешті, на появу на ринку нових товарів і послуг. 6. Інформаційні – агропромислові підприємства та 
сільськогосподарські компанії повинні бути обізнані зі змінами в цьому середовищі, щоб приймати розумні 
рішення щодо діяльності та можливості впровадження нового обладнання та нових технологій для 
забезпечення конкурентоспроможності своєї продукції та підвищення рентабельності. 

Ключові слова: маркетинг, глобалізація, трансформація, макроекономічне середовище. 
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Abstract 
The article examines the transformation of the macroeconomic marketing environment of agricultural enterprises in 
the context of globalization. Globalization is one of the key factors in changing the macroeconomic marketing 
environment. It is noted that the following macroeconomic factors are the most effective for the agricultural segment: 

mobility of resources and final consumption goods within the 
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world economy, which increases the importance of socio-demographic factors in terms of marketing assessment of 
promising market segments, as well as the implementation of technical and technological and product innovations as 
an element of gaining competitive advantages in the long run; natural and climatic components that change the 
geography of areas suitable for agricultural production, and hence the structure of the competitive environment, as 
well as the efficiency of agricultural production, which has a significant variation gap depending on the region.  
The main macroeconomic factors of the marketing environment of agricultural enterprises are: 1. Socio-
demographic - is of great interest to marketers, because they attract people and people make markets. The world's 
population is growing at an explosive rate. 2. Natural - greatly affect the marketing activities of agro-industrial 
organizations. With the growing shortage of certain raw materials, rising energy prices and rising environmental 
requirements, this is increasingly affecting this activity. 3. Economic - from an economic point of view, marketing 
decisions are influenced not only by the number of customers, but also their purchasing power. 4. Political and legal - 
also affect the market situation and marketing activities of the company and includes laws and other systems of legal 
behavior that regulate business activities, as well as political and legal institutions that formulate these legal 
documents and monitor their implementation. 5. Technological - have a great influence on production technology, 
fixed assets, products and, finally, on the emergence of new products and services. 6. Information - agro-industrial 
enterprises and agricultural companies should be aware of the changes in this environment in order to make 
reasonable decisions about the activities and opportunities for the introduction of new equipment and new 
technologies to ensure the competitiveness of their products and increase profitability. 

Key words: marketing, globalization, transformation, macroeconomic environment. 

JEL classification: M 31; Q 13 

Вступ 

Основними наслідками глобалізації  є міжнароднии  поділ праці, глобальна 
міграція капіталу, людських і виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, 
економічних і технологічних процесів, інтеграція різних національних культур. У зв’язку 
з розвитком транспорту та зв’язку це об’єктивнии  процес, якии  носить системнии  
характер, тобто охоплює всі сфери життя суспільства. Внаслідок глобалізації  світ став 
ближчим і залежним від усіх свої х суб’єктів. Збільшується кількість питань, які 
поділяють групи краї н, а також кількість і типи інтегрованих утворень. Виробництво, 
послуги та капітал, технології  та дані є економічно глобальними. Паровози, кораблі, 
реактивні та контеи неровози є інструментами прогресу в транспортніи  галузі, а 
телеграф і и ого сучасні нащадки, Інтернет і мобільні телефони – приклади розвитку 
телекомунікаціи ної  інфраструктури. Усі ці винаходи стали важливим чинником 
глобалізації , що призвело до посилення взаємозалежності економічного та культурного 
життя. Глобалізація також пов’язана з екологічними проблемами, такими як глобальне 
потепління, транскордонне забруднення води, забруднення повітря та надмірнии  вилов 
риби в океані. Процес глобалізації  впливає на бізнес і заи нятість, економіку, соціальні та 
культурні ресурси та природне середовище.  

Аналіз останніх досліджень і публікаціи . Дослідженням проблем розвитку 
діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації  заи малось багато 
науковців, зокрема Г.П. Аніоніліс, Н.А. Зотова, О.Л. Даниленко, Ю.П. Дудка, 
І.Г. Владімірова, О.В. Кардамонов, Б.А. Карпінськии , Н.А. Латигіна та ін. Однак багато 
питань щодо трансформації  макроекономічного маркетингового середовища аграрних 
підприємств в умовах глобалізації  залишаються ще недостатньо дослідженими і 
утворюють широке поле для дослідження. 

Мета та завдання статті 

Метою написання статті є дослідження питання трансформації макроеко-
номічного маркетингового середовища аграрних підприємств в умовах глобалізації. 

Виклад основного матеріалу  

Глобалізація (англ. globalization) – це процес інтеграції  та уніфікації  глобальної  
економіки, політики та культури. У більш широкому сенсі - перетворити явище на 
планету, яка впливає на всю Землю [1]. Поняття «глобалізація» увіи шло в наукову 
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комунікацію у 1980-х роках. Вона відображає структурні та фундаментальні зміни в 
економіці, носить трансформаціи нии  характер, тісно пов’язании  із суспільними 
відносинами, впливає на формування орієнтованої  на суспільство постіндустріальної  
світової  цивілізації . Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) визначають, 
глобалізацію як зростаючии  ступінь інтеграції  краї н у всьому світі, вона обумовлена, 
насамперед, торговельними и  фінансовими потоками, а також рухом робочої  сили и  
технологіи  через міжнародні кордони [2]. 

На компанію та всі інші суб’єкти впливають сили та фактори макросередовища, 
які в свою чергу змінюється під впливом глобалізації . На рис 1 показано шість основних 
сил в макросередовищі компанії . Навіть наи домінантніші компанії  може бути вразливим 
до часто турбулентних і мінливих сил у маркетинговому середовищі. Деякі з цих сил є 
непередбачуваними і неконтрольованими. Інші можна передбачити і обробляється 
завдяки вмілому управлінню. Компанії , які добре розуміють і адаптуються ї х 
середовище може процвітати. 

 

Рис. 1. Макросередовище маркетингу 

Демографічне середовище представляє великий інтерес для маркетологів, 
оскільки воно залучає людей, а люди складають ринки. Населення світу зростає 
вибуховими темпами. Зараз вона перевищує 7,7 млрд людей і, як очікується, зросте до 
понад 8,5 млрд до 2030 року, та 9,7 млрд до 2050 р. Велике та надзвичайно різноманітне 
населення світу створює як можливості, так і проблеми [3]. Зміни у світовому 
демографічному середовищі мають серйозні наслідки для підприємств. Таким чином, 
маркетологи уважно стежать за демографічними тенденціями та подіями на своїх 
ринках. Вони аналізують зміну вікової та сімейної структури, географічні зміни 
населення, освітні характеристики та різноманітність населення. Світ переживає 
демографічні зміни, які різним ступенем ведуть до старіння населення. За даними 
Організації Об’єднаних Націй в 2017 р., у всьому світі населення у віці 60 років і старше 
зростає швидше, ніж усі молодші вікові групи. За оцінками, у світі налічується 962 
мільйони людей у віці 60 років і старше, або 13 % населення планети. За прогнозами, 
кількість літніх людей у світі становитиме 1,4 млрд у 2030 р. і 2,1 млрд у 2050 р., а в 2100 
р. може зрости до 3,1 млрд [4]. За даними ООН, очікується, що працездатне населення 
зросте в деяких країнах-членах, наприклад, в Індії, Індонезії, Мексиці, Саудівській Аравії, 
Південній Африці та Туреччині, тоді як  Китайська Народна Республіка (КНР), ЄС, 
Німеччина, Італія, Японія, Республіка Корея (РК), Україна, ймовірно, відчують тенденцію 
до зменшення працездатного населення [5].  

Зниження кількості робочої сили через старіння може безумовно позначиться на 
сільськогосподарській галузі, однак якщо накласти проблему трудової міграції 
працездатного населення, то це подвоїть негативний вплив демографічних факторів на 
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агросферу. Відтік людей досі є болем у всіх сферах життя України. За різними оцінками, 
щороку з України надходить від 2 до 5 млн іноземних робітників. На думку європейських 
вчених, Німеччині, Італії та Італії потрібні сезонні сільськогосподарські робітники. У 
Великобританії від 3 до 400 тис.; попит у Польщі все ще великий, а її фермери працюють 
у Німеччині та Нідерландах [6]. Разом з тим, до початку 2020 року, в основному під 
впливом внутрішньої ситуації та зміни політичних відносин між Україною та окремими 
зарубіжними країнами, змінилося формування потоків іноземної трудової міграції. 
Пандемія COVID-19 стала явищем, вплив якої на життя виходить далеко за можливі 
епідемій, екологічні та техногенні катастрофи, глобальні економічних криз. Тенденція 
трудової міграції з України зазнала принципової зміни, причина якої не має нічого 
спільного з соціально-економічними умовами України та науковою оцінкою та 
розумінням цих умов. Уже навесні 2020 року сезонна нестача трудових мігрантів сильно 
вплинула на розвиток сільського господарства європейських країн. Одна тільки 
Фінляндія приваблює від 12 до 15 тис. українців щороку, включаючи 
сільськогосподарську техніку та згодом збір ягід [7]. 

Природнє середовище. Воно дуже впливає на маркетингову діяльність 
агропромислових організацій. З ростом дефіциту певної сировини, зростанням цін на 
енергоносії та підвищенням екологічних вимог це все більше впливає на цю діяльність. 
У сучасних умовах маркетингова діяльність українських агропромислових підприємств 
має бути спрямована на дотримання екологічних та санітарних вимог щодо розміщення 
нових та відновлених об’єктів, будівель, споруд, які не перевищують концентрацію 
радіоактивних, хімічних та інших шкідливих речовин у ґрунті, за допустимою нормою. 

Очікується, що кількість і тривалість посух зросте, що призведе до збільшення 
потреби в енергії для охолодження приміщень, зберігання їжі та води для поливу. Отже, 
енергія, необхідна для задоволення зростаючого попиту на воду, її переробки та 
транспортування, також зросте. Вважається, що cильна посуха - це подія, яка 
трапляється раз на 100 років. В Україні посуха трапляється кожні 2-3 роки і охоплює 30% 
території країни. Очікується, що до 2070 року частота посух збільшиться щонайменше 
вдвічі [8]. Україна вже входить до групи країн з обмеженими водними ресурсами і є 
країною з найменшим водозабезпеченням у Європі. Тому зменшення кількості опадів 
свідчить про те, що рівень річок Україні може зменшитися вдвічі.  

Через зміни в екосистемах і зниження продуктивності сільськогосподарських 
культур, сільське господарство вразливе до зміни клімату. При підвищенні температури 
на 1°C природні зони рухаються приблизно на 160 км. З 1998 по 2008 рр. середня 
температура в Україні зросла на 0,6 °C (за останні 100 років на 0,8 °C), внаслідок чого в 
Україні відбулося переміщення природних зон, що призвело до появи нетипових видів 
рослин і тварин. Через зниження продуктивності багатьох порід худоби, поширення 
хвороб та скорочення земель, придатних для випасу, зміна клімату призведе до 
зниження виробництва тваринництва в Україні. Хоча серйозність зміни клімату в 
Україні нижча, ніж в інших частинах світу, вимоги нашої країни до глобальної 
продовольчої безпеки можуть підвищитися, в основному за рахунок збільшення 
виробництва рослинництва та експортного потенціалу. Адже до 2050 р. населення 
планети очікується, що вона досягне 9 мільярдів, а площа, придатна для вирощування 
сільськогосподарських культур, зменшиться, ніж сьогодні. Різні прогнози вказують на 
те, що різноманітні природні явища будуть посилюватися, і навпаки – від різкого 
збільшення кількості повеней до значного збільшення посух, однак вони не суперечать 
один одному [8]. На сьогодні необхідно адаптувати сільськогосподарську галузь до 
нових трендів та умов, при цьому стратегічне планування має здійснюватися окремо для 
кожного регіону. В більш розвинених країнах традиційне сільське господарство 
частково заміщується, на зміну йому приходить органічне, більш стійке до кліматичної 
реальності. 
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Економічне середовище. Це одне з основних сфер макросередовища. Адже з точки 
зору економіки на маркетингові рішення впливає не тільки кількість клієнтів, а й їх 
купівельна спроможність. У свою чергу, це залежить від заробітної плати, зміни цін, умов 
отримання кредитів, заощаджень. Усі тенденції розвитку цих показників 
відображаються в ринкових умовах. Тому, особливо на етапі економічного зростання, 
збільшуються доходи населення, доступнішими стали ціни на різні товари, у тому числі 
й на агропродукцію, знижується рівень безробіття, збільшується збут, посилюється 
інвестиційна діяльність. З огляду на насиченість ринку сільськогосподарської продукції, 
підвищення купівельної спроможності населення є сигналом того, що агропромислові 
підприємства нарощують виробництво дорогої та якісної продукції. Для цього вони 
можуть використовувати додаткові ресурси, та може застосовувати останні досягнення 
в агрономії та тваринництві для підвищення врожайності та продуктивності тварин. 

Під час економічного спаду купівельна спроможність працівників знижується за 
рахунок особистих доходів працівників та зростання безробіття. Водночас зростають 
процентні ставки за кредитами, знижується інвестиційна діяльність, падає обсяг 
реалізації сільськогосподарської продукції. Через нееластичний ціновий попит цей темп 
падіння є повільнішим, ніж у промислової продукції, однак це не означає, що 
агропідприємства не повинні реагувати на падіння купівельної спроможності 
населення. Залежно від обставин ця реакція може бути різною – від передчасного 
скорочення виробництва певної продукції до пошуку нових ринків, у тому числі 
міжнародних. 

Прикладом негативного впливу економічного середовища на діяльність 
агробізнесу є криза в Україні. У 1992 р. заходи держави щодо регулювання цін на 
сільськогосподарську продукцію призвели до економічно невигідного виробництва 
продукції тваринництва та різкого зниження виробництва. Тому, особливо в 1995р. в 
порівнянні з 1990 роком, виробництво м’яса зменшилося на 47,3%, молока – на 29,8%, 
яєць – на 42,3% [9, с. 38]. 

Іншою характеристикою економічного середовища є економічний розвиток 
підприємств інших сільськогосподарських галузей, які виробляють засоби виробництва 
для АПК. 

Політико-правове середовище. Воно також впливає на ринкову ситуацію та 
маркетингову діяльність компанії та включає закони та інші системи правової 
поведінки, які регулюють підприємницьку діяльність, а також політичні та правові 
інститути, які формулюють ці правові документи та контролюють їх виконання. 
Важливе місце у формуванні політико-правового середовища займають політичні партії, 
ЗМІ та інші впливові представники громадськості, діяльність яких опосередковано 
впливає на діяльність державних органів та окремих осіб, обмежуючи їх свободу 
пересування чи допомагають приймати рішення. 

Маркетологи повинні чітко розуміти та вміти застосовувати основні закони та 
нормативні акти, що стосуються інтересів підприємств, споживачів та суспільства в 
цілому. Наприклад, в Україні прийнято закон «Про державну підтримку сільського 
господарства України» та інші нормативно-правові акти для захисту добросовісної 
конкуренції, інтересів споживачів, захисту їх від недобросовісної ділової практики 
(виробництво неякісних товарів, неправдива реклама, оманлива упаковка тощо) [10]. 
Законодавство, що регулює підприємницьку діяльність, має також захищати вищі 
інтереси суспільства від впливу підприємницької діяльності, яка не може забезпечити 
необхідну якість життя з точки зору охорони навколишнього середовища.  

Технологічне середовище Це має великий вплив на технологію виробництва, 
основні фонди, продукцію і, нарешті, на появу на ринку нових товарів і послуг. 
Агропромислові підприємства та сільськогосподарські компанії повинні бути обізнані зі 
змінами в цьому середовищі, щоб приймати розумні рішення щодо діяльності та 
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можливості впровадження нового обладнання та нових технологій для забезпечення 
конкурентоспроможності своєї продукції та підвищення рентабельності. 

Формування української інноваційної системи, особливо в агропромисловому 
комплексі, відбувалося за дуже несприятливих умов: недостатнє забезпечення науково-
матеріальними ресурсами, обмеженість інформаційних ресурсів, втрата 
висококваліфікованих робітників, високий рівень безробіття, бідність сільського 
населення, низька якість життя сільського населення та нераціональне використання 
потенціалу аграрного сектору – усе це знижує привабливість інвестицій у сільську 
місцевість та гальмує процес їх соціально-економічного розвитку. Тому сільська 
місцевість в Україні характеризується периферійними типами розвитку. 

Інформаційні технології можна розглядати як інструмент обробки інформації. 
Вони являють собою сукупність прийомів та методів, які можуть використовувати 
комп’ютерні технології в контексті збору, пошуку, обробки, передачі та використання 
інформації.  

Згідно з дослідженнями, рівень проникнення високих технологій в аграрний 
сектор залишається дуже низьким – близько 10-12% порівняно зі світовими лідерами – 
Австралією, США, Ізраїлем, Нідерландами, Канадою. ІТ-рішення в цих країнах 
використовується в сільському господарстві, тому 80% американських фермерів 
використовують інформаційні технології. Японія та Південна Корея використовують 
системи клімат-контролю в теплицях, а також системами дистанційного моніторингу, 
які дозволяють фермерам на відстані контролювати температуру, вологість та інші 
показники. У Німеччині застосування інформаційних технологій у сільському 
господарстві дозволило збільшити виробництво на 30%. При цьому вартість 
мінеральних добрив знижена на 30%, а інгібіторів – на 50% [11]. 

В останній час використання сільськогосподарських інформаційних технологій 
призвело до коригування методів обробки аграрних культур та управління полями. 
Технологія змінила концепцію господарства, зробивши його більш прибутковим, 
ефективнішим, безпечнішим і простішим. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, глобалізацію, на наш погляд, слід віднести до ключових чинників 
зміни макроекономічного маркетингового середовища. При цьому, варто відмітити, що 
для аграрного сегменту виробництва найбільш дієвими виявляються наступні фактори 
глобального рівня: мобільність ресурсів та товарів кінцевого споживання в рамках 
світового господарства, яка підсилює значення соціально-демографічних факторів в 
аспекті маркетингової оцінки перспективних сегментів ринку, а також актуальність 
процесів імплементації техніко-технологічних та продуктових інновацій як елементу 
набуття конкурентних переваг довгострокового горизонту дії; - природно-кліматичні 
складові, що змінюють географію територій, придатних для сільськогосподарського 
виробництва, а отже і структуру конкурентного середовища, а також ефективність 
аграрного виробництва, що отримує значний варіаційний розрив в залежності від регіону. 
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Анотація 
В статті розглянуто методи дослідження операцій і системний аналіз для вирішення динамічних задач 
управління виробництвом, пов’язаних з підвищенням його гнучкості. Обґрунтовано, що найбільш 
важливими елементами, що характеризують ефективність процесу управління, є стан об’єкта управління 
та наявність певних виробничих можливостей для його зміни. Організація ефективного управління 
виробництвом у процесі інноваційних перетворень призводить до необхідності розглядати загальну схему 
управління всім комплексом проведених за певний період робіт як складну динамічну систему, яка на етапі 
впровадження інновацій ще недостатньо адаптована до виробничо-технологічних перетворень через 
велику різноманітність альтернатив реалізації функцій такої системи. Зазначено, проблема розробки 
ефективних методів системного аналізу існує через складність і розмаїття граничних умов діяльності 
різних за своїм характером машинобудівних підприємств. Визначено, що перманентний характер 
інноваційних перетворень їх виробничої бази дозволяє зробити висновок про перспективність одночасного 
застосування методології технологічного реінжинірингу і для системи управління. Обґрунтовано, що 
попереднє моделювання при вирішенні задач управління виробничим процесом виконання конкретних робіт 
з технологічної санації повинно бути побудовано з урахуванням забезпечення необхідної ефективності 
самої керуючої системи, що може забезпечити проведення її технологічної санації. Запропоновано 
математичну модель взаємозв’язку елементів, які є ключовими для підвищення ефективності системи 
управління на промисловому підприємстві, що проводить технологічну санацію своєї виробничої основи, і 
визначаються комплексом функціональних завдань управління.  

Ключові слова: інноваційні перетворення, процес, управління, організація, виробнича база, параметри, 
проєкт. 
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TECHNOLOGICAL REENGINEERING IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF INNOVATIVE 
TRANSFORMATIONS 

Popov, O. Technological reengineering in the management system of innovative transforma-
tions. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 2, рр. 345–352. 

Abstract 
The article considers operations research methods and system analysis for solving dynamic production management 
problems related to increasing its flexibility. The most important elements characterizing the effectiveness of the 
management process are the state of the management object and the presence of certain production opportunities to 
change its state. The organization of effective production management in the process of innovative transformations leads 
to the need to consider the general scheme of managing the entire complex of works carried out during this period as a 
complex dynamic system, which at the stage of introducing innovations is not yet sufficiently adapted to production and 
technological transformations due to the wide variety of alternatives for implementing the functions of such a system. It 
is outlined that effective methods of system analysis have not yet been developed due to the complexity and diversity of the 
boundary conditions of the activities of various machine-building enterprises. However, the permanent nature of the 
innovative transformations of their production base allows drawing a conclusion about the perspective of the 
simultaneous application of the technological reengineering methodology for the management system. It is substantiated 
that the preliminary modeling when solving the tasks of managing the production process and performing specific works 

on technological rehabilitation should be built taking into account 
the provision of the necessary efficiency of the control system. This © Олександр Вікторович Попов, 2021 
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can ensure its technological rehabilitation. The mathematical model of the interrelationship of elements that are key to 
increasing the efficiency of the management system at the industrial enterprise that is conducting technological 
rehabilitation of its production base, and which are determined by a complex of functional management tasks, is proposed. 

Keywords: innovative transformations, process, management, organization, production base, parameters, project. 

JEL classification: O31; O32 

Вступ 

В останні десятиліття методи дослідження операціи  і системнии  аналіз стали 
використовуватись для вирішення динамічних задач управління виробництвом, 
пов’язаних з оперативним регулюванням виробничого процесу та з метою підвищення 
и ого гнучкості. Роль вирішення цих завдань особливо зростає при неможливості 
формалізації  функціи  управління на детермінованіи  основі, наприклад, при 
використанні ГВС [1-4]. Процес оперативного управління виробництвом, як відомо, 
включає в себе функцію оперативного планування, функцію контролю за ходом 
виробничого процесу і функцію регулювання для прии няття рішення щодо 
використання наявних виробничих резервів (ресурсів), призначених для зміни 
швидкості роботи виробництва в певні періоди виконання робіт (при наявності істотних 
відхилень від заданого графіка), включаючи функцію безпосередньої  організації  
ефективного використання цих ресурсів. Таким чином, наи більш важливими 
елементами, що характеризують ефективність процесу управління практично будь-
яким видом виробництва, є стан об’єкта управління та наявність певних виробничих 
можливостеи  для зміни и ого стану.  

Засновниками теоретичних підходів до вирішення даних проблем реінжинірингу 
визнані такі іноземні дослідники, як М. Хаммер, Дж. Чампі, М. Робсон, Ф. Уллах, И . Шумпе-
тер. Питанням організації  та управління інноваціи ної  діяльності підприємства у сучас-
ніи  економіці присвячені праці відомих  науковців та практиків різних шкіл та напрямів: 
Акімов А.А., Вои т С.М., Ілляшенко С.М., Мехович С.А., Таранюк Л.М., Туккель І.Л., Кондра-
тьев Н.Д. та інші. Окремі аспекти обраної  теми досить широко висвітлені в академічних 
підручниках та періодичних виданнях. Незважаючи на наявність робіт, що описуються, 
структуру та особливості застосування інструментарію реінжинірингу в сучасніи  еконо-
міці, в економічніи  літературі недостатньо уваги приділено дослідженню питань, що 
стосуються впливу технологічного реінжинірингу на систему управління інноваціи -
ними перетвореннями. У даному дослідженні автор розглянув деякі з цих питань. 

Формулювання цілей статті 

Мета статті полягає у розробці та обґрунтуванні концептуальних основ та 
методичних підходів до управління інноваціи ною діяльністю підприємства при 
впровадженні технологічного реінжинірингу, що сприяють побудові ефективної  
структури управління підприємством.  

Виклад основного матеріалу 

Інноваціи на спрямованість технологічного реінжинірингу стосується, в першу 
чергу, комплексної  автоматизації  виробничої  основи підприємств, але впровадження 
сучасного обладнання не обмежується тільки робочими місцями. Він також охоплює 
систему управління, включаючи бізнес-процеси, менеджмент, маркетинг, планування та 
облік, збут та постачання, інформаціи ні технології , кадри спеціалістів тощо. Усе це в 
комплексі орієнтує виробництво на створення, освоєння та використання 
технологічних інноваціи . Виходячи з цього, реінжиніринг слід розглядати як інструмент 
корінних перетворень у сфері виробництва, метод трансформації  системи управління 
діяльністю підприємства для забезпечення ефективного використання інноваціи них 
технологіи  і як фактор нових поглядів на формування промислової  політики та ринкової  
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стратегії . Метод управління діяльністю підприємства включає два взаємозалежних 
процеси: прямии  і зворотнии  інжиніринг. Прямии  інжиніринг включає проєктування 
нових технологічних процесів і на ї х основі конкурентної  стратегії  підприємства. 
Зворотнии  інжиніринг передбачає моніторинг результатів впровадження інноваціи  і на 
основі економічного аналізу розробку коригуючих заходів щодо приведення всієї  
виробничої  системи до стану, що визначено загальною стратегією перетворень [1, с. 89].  

Стратегія, що застосовується при розробці та реалізації  систем комплексної  
автоматизації , отримала назву «стратегія CAD – CAM» (Computer Assisted Design - 
Computer Assisted Manufacturing). При розробці цієї  стратегії  реінжиніринг відіграє роль 
ефективного методу створення, або удосконалення, високоінтегрованого 
комп'ютеризованого виробництва. Основними елементами такого реінжинірингу є: 
створення та впровадження в організацію програмного продукту, спрямованого на 
автоматизацію процесів підготовки виробництва (стратегія Computer Assisted Design – 
CAD), та автоматизація виробничих процесів виготовлення продукції  за допомогою 
використання гнучких виробничих систем та високотехнологічних виробничих 
процесів (стратегія Computer Assisted Manufacturing – CAM). 

Сукупність заходів, які проводяться при реінжинірингу підприємства, є 
інвестиціи нии  бізнес-проєкт, що має виражену інноваціи ну спрямованість [2-7]. 

Для організації  ефективної  системи управління в процесі проведення 
інноваціи них перетворень виробництва на проблемному підприємстві необхідно 
враховувати такі завдання, реалізація яких представляє практичне значення: 

- створення системи більш ефективного інформаціи ного забезпечення; 
- визначення мінімальної  величини ресурсів, необхідних для ефективного 

регулювання виробничого процесу, включаючи комплекс робіт з технологічної  санації  
підприємства; 

- оптимальне використання виділених ресурсних можливостеи  для підвищення 
ефективності виробництва в процесі и ого регулювання. 

Організація більш ефективного управління виробництвом у процесі інноваціи них 
перетворень на проблемному підприємстві призводить до необхідності розглядати 
загальну схему управління всім комплексом проведених за цеи  період робіт як складну 
динамічну систему, яка на етапі інноваціи , що проводяться, ще недостатньо адаптована 
до виробничо-технологічних перетворень через велику різноманітність альтернатив 
реалізації  функціи  такої  системи. Необхідність ї ї  додаткового вивчення та 
вдосконалення визначається також і тим, що поки ще не розроблені ефективні методи 
системного аналізу через складність і розмаї ття граничних умов діяльності різних за 
свої м характером машинобудівних підприємств. Однак, перманентнии  характер 
інноваціи них перетворень ї х виробничої  бази дозволяє зробити висновок про 
перспективність одночасного застосування методології  технологічної  санації  і для 
системи управління, незважаючи на ї х очевидну складність. Особливо важливою є 
проблема вдосконалення системи управління в умовах підвищеної  стохастичності, 
пов’язаної  зі створенням практично нової  технологічної  бази виробництва на основі 
реінжинірингового підходу. Головним у вирішенні цієї  проблеми є орієнтація на 
перспективу, на досягнення довгострокових, стабільних господарських результатів, на 
готовність до сприи няття революціи ного технологічного стрибка. Першочерговим 
завданням у цьому випадку є організація ефективного інформаціи ного забезпечення 
системи управління, адекватної  проведеним інноваціи ним перетворенням. Система 
інформаціи ного забезпечення повинна формуватися таким чином, щоб повністю 
задовольняти інформаціи ні потреби кожного функціонального підрозділу підприємства 
и  забезпечувати ефективну взаємодію між ними. 

Як відомо, інформаціи не забезпечення є основою управління будь-якими 
функціями, операціями і процесами. Традиціи но воно має два аспекти розгляду – 
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функціональнии  та організаціи но-технічнии . У цьому контексті видається доцільним 
розглянути и ого першии  аспект з позиції  оперативного регулювання процесу 
виконання робіт по впровадженню інноваціи них проєктів у рамках проведених 
технологічних перетворень. Розгляд цього аспекту повинен передбачати аналіз 
інформації , що отримана в процесі прии няття основних рішень, у тому числі щодо 
використання необхідних для впровадження інноваціи  фінансових коштів, інформації , 
що отримана в процесі реалізації  прии нятого (оперативного) рішення, інформації  з 
екстраполяції  попереднього досвіду. Наприклад, управління фінансовими засобами для 
оперативного регулювання на основі екстраполяції  припускає, що за рядом параметрів 
минулии  досвід може служити базою для визначення можливих трендів подальшого 
досвіду. Очевидно, що основними завданнями оперативного контролю при управлінні в 
режимі «on-line» є, насамперед, визначення фактичного обсягу виконання робіт за 
контрольовании  період часу (0+t чи Δt) та збір інформації , що відображає якісну сторону 
використання виробничих і фінансових ресурсів для оперативного регулювання в цеи  
період часу (t – поточнии  час, Δt – крок контролю). 

З точки зору забезпечення ефективності управління, що проводиться в режимі «on-
line», необхідно враховувати ще и  особливість інформації  про сам процес виконання робіт 
щодо впровадження інноваціи , якии  полягає в ї ї  двої стості, оскільки велика кількість 
параметрів, що визначають ефективність керуючого та регулюючого впливу на стан 
робочої  ситуації , має певну дуальність. Вони, параметри, служать не тільки вхідною 
інформацією для безпосереднього приведення об’єктів управління (наприклад, 
фінансових коштів для оперативного регулювання) в рамки заданих обмежень, але також 
є основою для безпосереднього вивчення та аналізу ї х використання в таких умовах з 
метою більш адекватного відображення конкретних особливостеи  виконуваних робіт з 
того чи іншого інноваціи ного проєкту відповідно до прии нятих рішень. Перш за все, це 
стосується отримання ефективних екстраполяціи них або прогнозних оцінок подальшої  
зміни виробничої  ситуації  або виробничих умов. Іншими словами, одержувана за 
звичаи ними інформаціи ними каналами вихідна апріорна інформація про передбачувании  
стан процесу впровадження інноваціи ного проєкту в рамках проведених перетворень 
виробничої  бази підприємства на момент контролю не є достатньою для прии няття 
оптимальних рішень щодо використання ресурсів підприємства, необхідних для 
оперативного регулювання. Більш детальне вивчення конкретної  виробничої  ситуації  на 
об’єктах управління, безпосередньо пов’язаних з освоєнням інноваціи ного проєкту, може 
дати необхідні відомості и  підказати шляхи подальшого вдосконалення як самого процесу 
контролю та управління, так і вироблюваних на ціи  основі заходів щодо оптимального 
корегування поточного стану ходу робіт в рамках проведеної  технологічної  санації  
виробництва. Відповідно до цього основою ефективності управління в режимі «on-line» є 
використання додаткової  інформації  практично за будь-яким конкретним параметром 
виробничого процесу проведення інноваціи них перетворень, що міститься в багатьох 
контрольних спостереженнях Ік-1 = {ік-l, ік-2, ік-3, ..., і0} і великіи  кількості параметрів 
керуючого впливу Ук–1 ≡ {ук-1, ук–2, ук–3, …уо}, що являють собою передісторію 
керованого процесу, причому в якості такої  інформації  можуть також використовуватись 
апостеріорні дані про вже реалізовані раніше проєкти, що близькі за своєю організаціи но-
функціональною і технологічною основою до проведених інноваціи . Оперативне 
регулювання, в основі якого лежить використання фінансових коштів и  інших 
виробничих ресурсів, вимагає гнучких екстрених рішень, можливість яких може 
забезпечити тільки підвищення якості системи управління на основі ї ї  технологічної  
санації  шляхом рекурентної  процедури, тобто система повинна бути здатною до постіи ної  
модифікації . 

Іншим важливим завданням загальної  проблеми вдосконалення системи 
управління при проведенні технологічної  санації  підприємства є розробка методів 
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об’єктивної  оцінки використання виробничих ресурсів для різних варіантів ї х 
застосування, видів комбінаціи  і умов. 

Розробка таких методів пов’язана з певними труднощами в оцінці комбінаторно-
го використання різних ресурсів з точки зору зміни техніко-економічних показників 
роботи виробничого підрозділу, тобто ціни, яку необхідно заплатити за зміну виробни-
чої  ситуації  в потрібному напрямі. Труднощі ці зумовлені тим, що, враховуючи обмежені 
можливості створення окремих (цільових) виробничих резервів для оперативного 
регулювання, практичне вирішення цього завдання, при проведенні інноваціи них 
перетворень, зводиться до перерозподілу наявних ресурсів. 

Складним питанням для окремої  технологічної  санації  системи управління вироб-
ництвом у рамках проведених інноваціи них перетворень є облік ресурсів у стохастичних 
умовах зміни виробничого процесу, пов’язаного з загальною технологічною санацією. 
Необхідно при цьому приділяти належну увагу не лише визначенню наи більш важливих 
функціональних завдань оперативного управління, що вимагають, по можливості, 
застосування реінжинірингового підходу, але и  ї х попереднього моделювання і 
формалізації  на основі оцінки впливу заходів з оперативного управління однієї  
виробничої  ділянки на інші, пов’язані з нею в технологічному відношенні. 

Враховуючи все сказане вище, можна зробити висновок, що зазначені проблеми 
відносяться до загального питання технологічної  санації  виробництва, у тому числі до 
підвищення гнучкості и ого системи управління. Гнучкість в управлінні – це вміння 
швидко перебудуватися, не упустити нові можливості, що відкриваються ринком і НТП. 
Сьогодні це завдання стає куди більш важливим, ніж «раціональність» управління в усіх 
ї ї  формах. Проблеми технологічної  санації  системи управління становлять значнии  
теоретичнии  і практичнии  інтерес, оскільки ї х вирішення за допомогою методів техно-
логічних перетворень виявляється економічно виправданим, враховуючи неухильнии  
розвиток інформаціи них технологіи , ГВС і ГАВ, що робить наи більш актуальним адек-
ватне вдосконалення загальної  керуючої  системи підприємства на базі ІТ-менеджменту, 
основою якого є попередня формалізація самого управлінського процесу. При цьому слід 
виходити з того, що процес прии няття рішення про проведення технологічної  санації  
системи управління в рамках проведених інноваціи них перетворень підприємства являє 
собою багатокроковии  (багатостадіи нии ) процес, причому на кожному кроці в умовах і 
значеннях параметрів системи існують невизначеність і неоднозначність, що 
призводить до деякої  загальної  непередбачуваності маи бутнього стану системи [8].  

Процедури формалізації  процесу багатостадіи ного прии няття рішення дозволя-
ють використовувати ї х при розгляді підходів до технологічної  санації  системи управ-
ління виробництвом, а також усвідомити наи більш вразливі моменти в розроблюваних 
алгоритмах рішення цього питання. 

Для прикладу розглянемо процедурну модель проведення багатостадіи ної  техно-
логічної  санації  стосовно системи управління виробництвом в рамках інноваціи ного 
перетворення підприємства на основі загальної  методики, наведеної  в роботі [9]. 

Для цього визначимо стан технологічно санованої  системи управління як (n, i), де 
n – стадія або період, i – значення необхідних параметрів, причому планування 
проведення технологічних перетворень здіи снюється за періодами (або по стадіями), 
яких усього N і нумеруються вони цілими числами. Перехід від одного періоду n до 
періоду n+1 і є предметом розгляду нижче. Нехаи  𝑅𝑖

𝑘(𝑛)– ефект, якии  буде отримано 
відразу, якщо на періоді n виберуть рішення k, а и мовірність переходу від стану (n, i) до 
стану (n+1, i), при виборі рішення k, визначимо як 𝑝

𝑖𝑗
𝑘 (𝑛). Величина (1) є математичним 

очікуванням ефекту при початковому стані (n, i), якщо визначити додаткову величину 
f(n, i) як максимальне значення математичного очікування ефекту, якии  можна сумарно 
отримати за всі періоди, починаючи від n потім n+1 і далі до N. 

𝑅𝑖
𝑘(𝑛) + ∑ 𝑝

𝑖𝑗
𝑘

𝑗 (𝑛) × ∫(𝑛 + 1, 𝑖),    (1) 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 2.  

350 

Легко зрозуміти, що якщо знаи ти максимум (1), змінюючи k, то отримаємо 

∫(𝑛, 𝑖) = 𝑚𝑎𝑥{𝑅𝑖
𝑘(𝑛) + ∑ 𝑝𝑖𝑗

𝑘
𝑗 (𝑛) × ∫(𝑛 + 1, 𝑖)},      (2) 

Взагалі кажучи, вираз буде справедливим тільки до n < N, а для того, щоб знак нерівності 
поміняти на рівність n = N необхідно, щоб при довільному j виконувалась тотожність, що 
фактично є аналогом граничної  умови (3).  

∫(𝑁 + 1, 𝑖) = 0,     (3) 
Якщо багатокроковии  процес технологічної  санації  системи управління не 

реалізує деякі рішення або може бути перервании , то формально це можна буде 
записати як (4): 

∑ 𝑝𝑖𝑗
𝑘

𝑗 < 1,      (4) 

і можна скористатись прямим обчисленням, якщо, звичаи но, ряд у правіи  
частині (3) сходиться. Збіжність буде забезпечуватись малим параметром, що відповідає 
величині (4). 

Можливим варіантом запровадження малого параметра може бути облік дискон-
тування маи бутнього ефекту при реалізації  більш досконалого управлінського алгорит-
му. Іншими словами, отримании  ефект від технологічної  санації  системи управління в 
маи бутньому періоді Cm повинен бути дисконтовании , тобто буде дорівнювати (5). 

𝐶𝑚 = 𝐶𝑝(1 + 𝑟)𝑚−1,      (5) 

де: Cp – ефект, що розраховано при проєктуванні; r – норма доходу (ефекту) за 
звітнии  період (тут – стадія), яку вимагають інвестори або власники підприємства; m – 
кількість періодів (стадіи ), що відокремлюють дании  час від терміну отримання доходу. 

Таким чином, існує принципова можливість формалізації  багатокрокового 
(багатостадіи ного) процесу вдосконалення системи управління для прии няття рішень, 
результатом яких, зокрема, може бути можливість оптимізації  процедур виконання 
робіт з технологічної  санації  виробничої  основи підприємства. 

При розгляді різних практичних аспектів цього питання можна вказати, наприк-
лад, на завдання, які сучасними системами досліджень вирішуються на основі методів 
попереднього моделювання. До числа таких задач може відноситись задача розподілу 
обмежених ресурсів, необхідних для реалізації  намічених заходів щодо вдосконалення 
самої  системи управління виробництвом. З рішенням ї ї  пов’язании  широкии  круг 
питань: від досить простих, наприклад, порівняння різних методів використання 
виділених обмежених ресурсів з метою підвищення ефективності функціонування 
системи управління, до вельми складних, наприклад, аналізу та екстраполяціи ної  оцінки 
результатів ї х застосування при регулюванні виробничих процесів. 

Зазвичаи  обмеження показує реальні можливості використання j-го ресурсу при 
різних варіантах управління виробничим процесом (забезпечення необхідної  гнучкості 
керуючої  системи). Основнии  висновок, якии  можна зробити, полягає в тому, що попе-
реднє моделювання при вирішенні задач управління будь-яким виробничим процесом 
виконання конкретних робіт з технологічної  санації , включаючи різні підсистеми 
управління підприємством, повинно бути побудовано не тільки з урахуванням різних 
факторів, а и , перш за все, з урахуванням забезпечення необхідної  ефективності самої  
керуючої  системи, що може забезпечити проведення ї ї  технологічної  санації . 

Основною практичною передумовою ефективного моделювання подібного роду 
завдань є створення адекватно ефективної  системи інформаціи ного забезпечення. До-
сягнуті в розвинених економіках успіхи, завдяки використанню інформаціи них техно-
логіи , дають усі підстави вважати систему управління виробництвом, що традиціи но 
склалася на підприємствах, які проводять інноваціи ні перетворення, об’єктом, якии  в 
обов’язковому порядку треба також досліджувати для проведення необхідних змін у 
процесі технологічної  санації . Велике значення для підвищення ефективності системи 
управління на промисловому підприємстві, що проводить технологічну санацію своєї  
виробничої  основи, має добре продумании  вибір організаціи ної  структури та форму-
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вання взаємозв’язків і взаємозалежностеи  ї ї  підсистем і елементів, що визначаються 
комплексом функціональних завдань управління. 

Математичну модель взаємозв’язку цих елементів можна описати системою 
рівнянь [10]:  

Y(t) = φ[C(t); N(t)]: 
C(t) = f[C0: І(t)]; 

Y'(t) = F[C(t); І(t)]; 
R(t) = φ[C(t); І(t)], 

(6)  

де С0=С(0) – стан виробництва, що характеризує результат реалізації  керуючого 
впливу системи при попередньому кроці контролю; R(t) – сукупність кінцевих множин, 
що визначають склад нормативно-довідкових даних результатів оперативних 
розрахунків для отримання множини параметрів Y'(t); І ≡ {і1, і2,… іe} – сукупність кінцевих 
множин, що визначають інформацію, яка надходить в керуючу систему при кожному 
кроці контролю та характеризує поточнии  стан виробничого процесу або хід виконання 
будь-яких робіт; Y ≡ {y1, y2,… yv,} – сукупність кінцевих множин параметрів 
контрольованого об’єкту, що визначають алгоритм ефективних зусиль з управління та 
регулювання стану об’єкта контролю на основі отриманої  інформації ; C ≡ {c1, c2, … cr,} – 
сукупність кінцевих множин параметрів виробничого процесу, як об’єкта контролю, що 
характеризують ефективність практичної  реалізації  керуючого впливу, однозначно 
визначаються сукупністю кінцевих множин І(t). 

Усі змінні, що входять в модель, є багатовимірними векторними величинами и  
можуть бути вхідними, вихідними і проміжними по відношенню одна до одної . Стан 
виробничої  системи в будь-якии  момент часу t визначається кроком контролю і 
залежить від стану С0 = C(t) і вектора вхідної  інформації  І(t0, t), де t = t0 +n∆t (N – кількість 
кроків контролю Δt). Якщо допустити оптимальність вихідного планування виконання 
робіт з технологічної  санації , розрахованого на рівномірну роботу виробництва, то 
модель ефективної  системи управління можна вважати лінеаризованою, і тоді, 
наприклад, зміна стану виробничої  системи за один крок контролю можна представити 
у наступному вигляді [13]: 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝐾𝑗𝑖𝐶(𝑡) + 𝐹(𝑆)[𝑌`(𝑡);  (𝑡)2 ],      (7) 

де Kji – коефіцієнти зміни швидкості роботи виробництва (коефіцієнти інтенсив-
ності робіт), що є функцією математичного очікування значень Y'(t), тобто 𝐾𝑗𝑖𝐶(𝑡) =

𝑚𝑌`(𝑡). F(S) – велика кількість функціи , здатних виконувати алгоритм сполучень множини 
C(t), І(t) и R(t) в будь-якии  момент часу t і відображають ефективність системи управління. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Організаціи но-функціональна модель ефективної  системи управління дозволяє 
не тільки уявити динаміку зміни керуючого впливу на виробничии  процес Y(t) → Y'(t) 
при кожному кроці контролю в залежності від виникнення всякого роду 
невизначеностеи , обумовлених впливом різних чинників, але и  визначити наи більш 
раціональнии  (у практичному аспекті) комплекс наукових і організаціи но-технічних 
завдань, необхідних для забезпечення ефективного управління виробництвом 
відповідно до проведених інноваціи них перетворень.   

Реалізація такого комплексу завдань відповідно до загального принципу 
системного підходу повинна бути в рамках перш за все вже існуючої  системи 
автоматизованого управління виробництвом, що функціонує одночасно з проведенням 
інноваціи них перетворень або створюваних на підприємстві, і яка повинна відповідати 
таким основним вимогам [11,12]: 

1. Економічність, тобто низька вартість створення і подальшого використання, а 
також невеликі витрати на організацію збору вихідних даних при кожному кроці 
контролю.  
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2. Реалістичність, тобто облік невизначеності або імовірнісного характеру ряду 
вихідних даних і вихідних посилок, пов’язаних з організацією та проведенням 
технологічної  санації , облік множини обмежень і, перш за все, на фінансові та трудові 
ресурси. 
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