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Анотація 
У статті досліджено термінологічний базис управління інвестиціями, визначено й узагальнено підходи 
науковців щодо трактування терміну «інвестиції». У статті представлено бачення різних науковців щодо 
трактування терміну «інвестиції», так, більшість авторів під інвестиціями розуміють вкладення 
капіталу в усіх його формах у різні об’єкти (інструменти) його господарської діяльності з ціллю отримання 
прибутку, а також досягнення іншого економічного чи соціального ефекту, здійснення якого базується на 
ринкових принципах і пов’язано з факторами часу, ризику та ліквідності. На основі існуючих підходів 
запропоновано авторське визначення інвестицій – це сукупність усіх цінностей, що вкладаються у різні 
об’єкти підприємницької та інші види діяльності з метою їх приросту та / або досягнення певної мети 
(ефекту). У статті наведено трактування інвестицій за такими групами: сукупність усіх видів цінностей, 
вкладення капіталу / ресурсів / грошей, спосіб розміщення капіталу, витрати на створення. Здійснено 
класифікацію інвестицій та проаналізовано основні особливості класифікацій інвестицій. Встановлено, що 
інституційні структури більшості країн світу суттєво відстають від темпів цифровізації ринків і тому 
не можуть у повному обсязі виконувати свої регулятивні функції, що породжує хаотичний розвиток як 
ринків, так і основних інструментів таких ринків. Зазначено, що відмивання коштів, отриманих злочинним 
шляхом, та реалізація тіньових схем переміщення капіталів є лише певною часткою незаконних операцій 
за допомогою використання криптовалют та інших фінансових інструментів. Визначено перспективи 
подальших досліджень у предметній області. 

Ключові слова: інвестиції, класифікація інвестицій, інструменти, теоретичні основи, цифрова економіка. 
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THEORETICAL FUNDAMENTALS OF INVESTMENT ACTIVITY MANAGEMENT IN THE 
CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

Havlovska N., Rudnichenko Y., Bilan V., Lisovskyi I., Yadukha S. Theoretical fundamentals of 
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Abstract 
The terminological basis of investment management is considered in the article, the approaches of scientists to the 
interpretation of the term "investment" are defined and generalized. The article presents the views of various scholars 
on the interpretation of the term "investment", so most authors understand investment as investing capital in all its 
forms in various objects (instruments) of its economic activity for profit and other economic or social effects, 
implementation of which is based on market principles and is related to factors of time, risk and liquidity. Based on 
the existing approaches, the proposed definition of investment is a set of all values that are invested in various objects 
of business and other activities in order to increase them and / or achieve a certain goal (effect). The article presents 
the interpretation of investments by the following groups: the totality of all types of values, investment of capital / 
resources / money, the method of capital allocation, the cost of creation. The classification of investments is carried 
out and the main features of classifications of investments are analyzed. It is established that the institutional 
structures of most countries lag far behind the pace of digitalization of markets and therefore cannot fully perform 
their regulatory functions, which creates a chaotic development of both markets and the main instruments of such 
markets. It is noted that money laundering and the implementation of shadow capital schemes are only a part of 
illegal transactions through the use of cryptocurrencies and other financial instruments. Prospects for further 
research in the subject area are identified.  

Keywords: investments, classification of investments, tools, theoretical bases, digital economy. 

JEL classification: E22 

Вступ 

Управління інвестиціями є пріоритетним напрямом реалізації  загальної  стратегії  
розвитку як на рівні підприємств, так і держави. Здіи снюючи інвестування у різні види 
активів, підприємства закладають фундамент ефективного функціонування і розвитку 
конкурентних переваг. Рішення, які прии маються у сфері інвестування, впливають на 
ринкове становище суб’єкта господарювання, тому сучасні керівники повинні досконало 
володіти технологіями та інструментами управління інвестиціями. Менеджери 
зобов’язані адекватно оцінювати доцільність реалізації  інвестиціи них проектів, 
проводити обґрунтовану оцінку ї х економічної  привабливості, формувати ефективнии  
механізм управління інвестиціями на підприємствах тощо.  
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Дослідженням і розробкою проблем управління інвестиціи ною діяльністю підпри-
ємств заи малися багато вчених-економістів, зокрема значна увага ї м приділена в зарубіж-
них працях Дж. Бернала, Р. А. Фатхутдінова, Й . Шумпетера. Серед вітчизняних науковців, 
що заи малися даною проблематикою, слід зазначити напрацювання А. І. Амоші, З. С. Вар-
налія, В.М. Геєця, В. Г. Горника, І. Бланка, В. С. Іванченкова, О. Є. Кузьміна, А.А. Мазаракі, 
З. Є. Шершньової  та інших. 

Мета дослідження статті  

Основним завданням дослідження є аналіз теоретичного базису управління 
інвестиціями в сучасних умовах трансформаціи них явищ і процесів. 

Виклад основного матеріалу  

Всі підприємства незалежно від галузевої  приналежності та розмірів потребують 
інвестиціи них вкладень з метою ефективного функціонування. На дании  момент 
вкладання коштів у оновлення виробництва і технологіи  дає значнии  поштовх у розвиток 
як виробничих процесів, оновлення продукції , так і самої  діяльності підприємства. 
Інвестиції  як економічна категорія у вітчизняніи  науковіи  літературі увіи шли в обіг 
наприкінці 80-х років ХХ ст., а саме в умовах формування ринкових відносин. Термін 
«інвестиція» перекладається з латинської  «invest» як «вкладати». У науковіи  літературі 
зустрічаються різні підходи щодо визначення поняття «інвестиції », що є обґрунтованим, 
оскільки інвестиції  мають різноманітні види і форми, тому і ї х визначення може бути 
різним. Наведемо існуючі визначення щодо поняття «інвестиції » (табл. 1). 

Таблиця 1. Поняття «інвестиції» як економічна категорія * 
Автор, джерело Визначення поняття 

Сукупність усіх видів цінностеи  
Аюшиєв А. Д., Фі-
ліппов В. І. [1, с. 4] 

сукупність усіх видів матеріально-маи нових та інших цінностеи , що вкладаються в 
підприємницьку та інші види діяльності з метою отримання прибутку 

Загородніи  А. Г., 
Вознюк Г. Л., Пар- 
тин Г. О. [5, с. 196] 

це грошові, маи нові, інтелектуальні цінності, що ї х вкладають в об’єкти підприємницької  та 
інші види діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; 

капітальні вкладення в розвиток виробництва чи невиробничу сферу 
Закон Украї ни «Про 

інвестиціи ну 
діяльність» [6] 

всі види маи нових та інтелектуальних цінностеи , що вкладаються в об'єкти 
підприємницької  та інших видів діяльності, в результаті якої  створюється прибуток (дохід) 

та/або досягається соціальнии  та екологічнии  ефект 

Міщенко В.В. (ред.)  
[7, с. 7] 

грошові кошти, цінні папери, інше маи но, в тому числі маи нові права, інші права, що мають 
грошову оцінку, і вкладаються в об’єкти підприємницької  та (або) іншої  підприємницької  
діяльності, з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту 

Вкладення капіталу / ресурсів / грошеи  

Бланк І. О. 
[2, с. 17-18] 

вкладення капіталу в усіх и ого формах у різні об’єкти (інструменти) и ого господарської  
діяльності з ціллю отримання прибутку, а також досягнення іншого економічного та 

неекономічного ефекту, здіи снення якого базується на ринкових принципах і пов’язано з 
факторами часу, ризику та ліквідності 

Козаченко Г.В., 
Ілляшенко О. В. 
[9, с. 25-28] 

вкладення вільних грошеи  у різні форми фінансового и  матеріального багатства з метою 
ї хнього збереження и  подальшого збільшення 

Правик Ю.М. 
[13, с. 15] 

вкладання різних ресурсів з метою отримання економічного ефекту або іншого 
запланованого результату (соціального, економічного, політичного та ін.) 

Савицька Г. В. 
[15, с. 383] 

довгострокове вкладення коштів у активи підприємства з метою розширення масштабів 
діяльності, збільшення прибутку, підвищення конкурентоспроможності та ринкової  

стабільності підприємства 
Спосіб розміщення капіталу 

Гітман Л., 
Джонк М. [4, с.12] 

спосіб розміщення капіталу, якии  має забезпечити збереження або зростання суми капіталу 

Витрати на створення 
Фішер С., Дорибуш Р., 
Шмалензі Р. [16, с. 549] 

витрати на створення нових потужностеи  з виробництва машин, фінансування житлового, 
промислового або сільськогосподарського будівництва та запасів 

* сформовано авторами з використанням літературних джерел 

Більшість з наведених визначень у табл. 1 характеризують поняття «інвестиції » 
як сукупність усіх видів цінностеи , вкладення капіталу / ресурсів / грошеи , спосіб 
розміщення капіталу, витрати на створення. На нашу думку, інвестиції  є сукупністю усіх 
цінностеи , що вкладаються у різні об’єкти підприємницької  та інші види діяльності з 
метою ї х приросту та / або досягнення певної  мети (ефекту). Отже, в загальному вигляді 
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інвестиції  передбачають: 1) наявність цінностеи ; 2) прии няття рішення щодо вкладання 
цінностеи ; 3) приріст вкладених цінностеи  або досягнення певної  мети (ефекту). 

Зважаючи на різноманіть інвестиціи  варто розглянути класифікаціи ні ознаки та 
види інвестиціи , що представлені у табл. 2. 

Таблиця 2. Класифікація інвестицій* 

Класифікаціи ні ознаки та види 
інвестиціи  

Джерело 

[1
1
, с
. 9
-1
1
] 

[1
4
, с
. 8
-1
1
] 

[3
, с
. 8
7
-9
4
] 

[1
0
, с
. 1
8
] 

[1
3
, с
.2
9
-3
1
] 

[8
, с
. 1
5
] 

Ч
 [
1
7
] 

[1
2
, с
. 2
5
] 

За об’єктом 
вкладання 
коштів 

реальні + + + + +  + + 
фінансові + + + + +  + + 
в основні 
засоби 

     +   

в оборотні 
засоби 

     +   

в 
нематеріальн

і активи 
     +   

За характером 
участі у справах 
підприємства 

прямі +    +    

портфельні +    +    

За характером 
участі в 

інвестуванні 

прямі  + + +  + + + 

непрямі  + + +  + + + 

За 
взаємозв’язками 

прямі      +   
супутні      +   
сумісні      +   

За 
відтворювально
ю спрямованістю 

валові   +   + + + 
реноваціи ні   +   + + + 

чисті   +   + + + 
дезінвестиції         + 

За періодом 
інвестування 

короткострок. + + + + + + + + 
середньостр.  +   +   + 
довгострок. + + + + + + + + 
безстрокові        + 

За характером 
використання 

первинні  + +      
екстенсивні  +       
реінвестиції   + +      
дезінвестиції    +      

За формами 
власності 
інвесторів 

приватні + + + + + + + + 
колективні  +   +    
державні + + + + + + + + 
іноземні + +  +  +  + 
сумісні + +  + + +  + 
змішані  + +    +  

муніципальні        + 

За регіональною 
(територіаль-
ною) ознакою 

вітчизняні   + + + + + +  
за кордон / 
іноземні 

 + + + + + +  

По відношенню 
до підприємства 

внутрішні       + + 
зовнішні       + + 

За залежністю 
від доходів 

виробничі   +    +  
автономні   +    +  

Залежно від 
вибору інвести-
ціи ної  стратегії  

пасивні + +      + 

активні + +      + 

За характером 
формування 

автономні        + 
індуктивні        + 

 

Класифікаціи ні ознаки та види 
інвестиціи  

Джерело 

 [
1
1
, с
. 9
-1
1
] 

[1
4
, с
. 8
-1
1
] 

 [
3
, с
. 8
7
-9
4
] 

 [1
0
, с
. 1
8
] 

 [
1
3
, с
.2
9
-

3
1
] 

 [
8
, с
. 1
5
] 

Ч
 [
1
7
] 

 [
1
2
, с
. 2
5
] 

За джерелами 
фінансування 

внутрішні  + +      
зовнішні  + +      

централізовані      +   
нецентралізован

і 
     +   

За характером 
взаємозв’язків 
/за сумісністю 
реалізації  

(діяльності) 

незалежні +  +   + + + 
залежні / 

взаємозалежні 
+  +   + + + 

альтернативні +     +   
взаємовиключні +  +    + + 
комплементарні +        
пов’язані між 
собою відноси-
нами заміщення 

+        

За рівнем 
інвестиціи ног

о ризику 

безризикові   +   + + + 
низько ризикові 

/ із 
припустимим 
рівнем ризику 

  +   + + + 

середньоризико-
ві / із 

критичним 
рівнем ризику 

  +   + + + 

високоризикові 
/ із 

катастрофічним 
рівнем ризику 

  +   + + + 

За ступенем 
(рівнем) 

ліквідності 

високоліквідні   +   + + + 
терміноволікв.  +       
швидколіквідні  +       
середньоліквідні  + +   + + + 
слаболіквідні / 
низьколіквідні 

 + +   + + + 

неліквідні   +   + + + 

За рівнем 
доходності 

високодохідні   +   + +  
середньодохідні   +   + +  
низькодохідні   +   + +  
бездохідні / 
недоходні 

  +   + +  

За величиною 
ефективності 

високоефективн.      +   
середньоефект.      +   
малоефективні      +   

За характером 
використання 

капіталу 

первинні      + +  
реінвестиції       + +  
дезінвестиції       + +  

За ступенем 
обов’язковості 

обов’язкові  +       
необов’язкові  +       

За періодичні-
стю вкладень 

ординарні +        
неординарні +        

 

* сформовано авторами з використанням літературних джерел 

Зважаючи на значну кількість класифікаціи них ознак, що наведені у таблиці 2, ми 
пропонуємо виділити ті класифікаціи ні ознаки, що зустрічаються у 30% 
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проаналізованих літературних джерел. Види інвестиціи  та ї х характеристику 
представлено у табл. 3. 

Таблиця 3. Класифікація та характеристика інвестицій * 
Класифікаціи ні 

ознаки  
Види інвестиціи  та характеристика 

За об’єктом 
вкладання 
коштів 

реальні – це вкладання коштів (маи на) у реальні активи – матеріальні чи нематеріальні 
фінансові – це вкладання коштів у фінансові активи (цінні папери, банківські вклади, депозити, паї , 

тощо), серед яких переважають цінні папери 

За характером 
участі в 

інвестуванні 

прямі – здіи снюють двома способами: безпосередньо у виробництво з метою виготовлення товарів та 
ї х збуту і отримання прибутку та інвестиції , що забезпечують володіння контрольним пакетом акціи , а 

отже, контроль за підприємством 
непрямі – вкладення капіталу у цінні папери, які не дають інвестору право реального контролю за 

об’єктом інвестування 

За відтворю-
вальною спрямо-

ваністю 

валові – характеризують загальнии  обсяг капіталу, що інвестується у відтворювання основних засобів і 
нематеріальних активів в певному періоді 

реноваційні – характеризують обсяг капіталу, що інвестується в просте відтворення основних засобів і 
нематеріальних активів, що амортизуються 

чисті – характеризують обсяг капіталу, що інвестується в розширене відтворення основних засобів і 
нематеріальних активів 

За формами 
власності 
інвесторів 

приватні – вкладення, які здіи снюють фізичні особи або юридичні особи, з приватною формою власності 
державні – вкладення, що здіи снюються державою. Такі інвестиції  спрямовують здебільшого у базові 

малоприбуткові сфери та галузі народного господарства 
іноземні – можуть бути іноземними державними, приватними та колективними 

спільні та змішані – являють собою різні поєднання: спільні (украї нські та іноземні), змішані (державні, 
приватні і колективні) та ї х модифікації  

За регіональною 
(територіаль-
ною) ознакою 

вітчизняні характеризують вкладення капіталу як резидентів, так і нерезидентів на території  даної  
краї ни 

іноземні  характеризують вкладення капіталу резидентів даної  краї ни за межами внутрішнього ї ї  ринку 

Залежно від 
вибору 

інвестиціи ної  
стратегії  

пасивні – забезпечують, у кращому випадку, не погіршення показників прибутковості вкладень у 
операції  даної  фірми за рахунок заміни застарілого обладнання, підготовки нового персоналу на заміну 

тим працівникам, що звільнилися тощо 
активні – забезпечують підвищення конкурентоздатності фірми та ї ї  прибутковості порівняно з раніше 

досягнутим рівнем за рахунок впровадження нової  технології , організації  випуску товарів, що 
користуються попитом, захоплення нових ринків або поглинання фірм-конкурентів 

За характером 
взаємозв’язків 

незалежні – вкладання капіталу в такі об’єкти інвестування (інвестиціи ні проєкти, фінансові 
інструменти), які можуть бути реалізовані як автономні (незалежні від інших об’єктів інвестування, що 

ї х не виключають) в загальніи  інвестиціи ніи  програмі (інвестиціи ному портфелі) підприємства 
взаємозалежні – характеризують вкладання капіталу і такі об’єкти інвестування, черговість ї х 
реалізації  або наступна експлуатація яких залежить від інших об’єктів інвестування і може 

здіи снюватися лише в комплексі з ними 
взаємовиключні – аналоговии  характер за цілями ї х здіи снення, характеру технологіи , номенклатури 

виробництва та іншими основними параметрами, і вимагають альтернативного вибору 

За періодом 
інвестування 

короткострокові – до одного року 
середньострокові – від одного до трьох років 

довгострокові – понад три роки 

За рівнем 
інвестиціи ного 

ризику 

безризикові –характеризують вкладення засобів в такі об´єкти інвестування, за якими відсутніи  
реальнии  ризик втрати капіталу або очікуваного доходу і практично гарантовано отримання 

розрахункової  реальної  суми чистого інвестиціи ного прибутку 
низькоризикові – характеризують вкладення капіталу в об´єкти інвестування, ризик по яких значно 

нижче середньоринкового 

За рівнем 
інвестиціи ного 

ризику 

середньоризикові – рівень ризику за об´єктами інвестування цієї  групи приблизно відповідає 
середньоринковому 

високоризикові – рівень ризику за об´єктами інвестування цієї  групи звичаи но істотно перевищує 
середньоринкову 

За ступенем 
ліквідності 

високоліквідні – відносяться такі об´єкти (інструменти) інвестування підприємства, які швидко можуть 
бути конвертовані в грошову форму (як правило, в строк до одного місяця) без відчутних втрат своєї  

поточної  ринкової  вартості 
середньоліквідні – характеризують групу об´єктів (інструментів) інвестування підприємства, які можуть 
бути конвертовані в грошову форму без відчутних втрат своєї  поточної  ринкової  вартості в строк від 1 

до 6 місяців 
низьколіквідні – об´єкти (інструменти) інвестування підприємства, які можуть бути конвертовані в 

грошову форму без втрат своєї  поточної  ринкової  вартості після закінчення значного періоду часу (від 
півроку і вище) 

неліквідні – такі види інвестиціи  підприємства, які самостіи но реалізовані бути не можуть (вони можуть 
бути продані на інвестиціи ному ринку лише в складі, цілісного маи нового комплексу) 
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Продовження табл. 3 

Класифікаціи ні 
ознаки та види 
інвестиціи  

Характеристика 

За рівнем 
доходності 

високодохідні – характеризують вкладання капіталу в інвестиціи ні проєкти або фінансові інструменти, 
очікувании  рівень чистого інвестиціи ного прибутку перевищує середню норму цього прибутку на 

інвестиціи ному ринку 
середньодохідні – очікувании  рівень чистого інвестиціи ного прибутку за інноваціи ним і фінансовими 
інструментами інвестування цієї  групи, приблизно відповідає середніи  нормі інвестиціи ного прибутку 

на інвестиціи ному ринку 
низькодохідні – за цією групою об’єктів інвестування очікувании  рівень чистого інвестиціи ного прибутку 

зазвичаи  значно нижче середньої  норми цього прибутку 
бездохідні – група об’єктів інвестування, вибір і здіи снення яких інвестор не пов’язує з отриманням 

інвестиціи ного прибутку 

* складено за [3, с. 90-91; 14, с. 9-11; 17] 

Класичні підходи до трактування інвестиціи  та ї х класифікація є актуальними і на 
сьогодні, однак стрімкии  розвиток цифрової  економіки та поява нових цифрових 
фінансових інструментів та активів (наприклад криптовалют) значно розширили поле 
досліджень у сфері інвестиціи ного менеджменту. Особливої  уваги заслуговують 
питання нормативного регулювання обігу нових інструментів та активів, оскільки вони 
не мають матеріально-речової  форми і часто використовуються у нелегальних схемах та 
розрахунках. Спекулятивна складова таких інструментів є доволі вагомою, а залежність 
від інформаціи ної  кон’юнктури ринку надзвичаи но висока. 

Інституціи ні структури більшості краї н світу суттєво відстають від темпів 
цифровізації  ринків і тому не можуть у повному обсязі виконувати свої  регулятивні 
функції , що породжує певнии  хаотичнии  розвиток як ринків, так і основних інструментів 
таких ринків. Відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, та реалізація тіньових 
схем переміщення капіталів є лише певною часткою вищезазначених операціи  за 
допомогою криптовалют та інших інструментів. Згідно з представленою класифікацією 
такі інвестиції  є високоризикованими, високодоходними та високоліквідними, хоча 
реакція ринку може бути непрогнозованою при появі певного обсягу інформації  від 
інвесторів, які вищезазначені активи акумулюють. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок  

Управління інвестиціи ною діяльністю тривалии  час є об’єктом дослідження 
науковців та практиків. Без вкладення ресурсів у різних видах та формах у виробничі 
процеси та процеси обігу неможливо досягнути певного зростання рівня 
конкурентоспроможності компанії . Більшість науковців трактує інвестиції  як запоруку 
розвитку і джерело отримання спекулятивних доходів. При цьому сучасні тренди розвитку 
економічних процесів свідчать про подальшу цифровізацію цієї  сфери та появу нових 
активів та інструментів, що значно розширює гносеологічне поле досліджень 
інвестиціи ного менеджменту та потребує формування нормативно-правового 
забезпечення вищезазначених процесів. Тому подальші дослідження сучасних підходів до 
інвестування та механізмів и ого забезпечення є необхідними і своєчасними. 
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Анотація 
У статті розглянуто фандрейзинг як спосіб залучення різного виду ресурсів в туристичну діяльність, 
найоптимальніші способи та найкращі методики. Також розглядається в загальному сенсі поняття 
«фандрейзинг», етапи фандрейзингові діяльності, методики досягнення ефективності та резуль-
тативності впровадження фандрейзингу (SMART, MoSCoW, «Дерево проблем» та інші) і побудова стратегій. 
Висвітлюється роль соціально-відповідального бізнесу та його участь в туристичній сфері. Доведено, що 
успіх діяльності з фандрейзингу залежить від реалістичної оцінки можливостей туристичної організації, 
наявних ресурсів, цільових аудиторій та конкретної ситуації регіону з урахуванням досвіду попередньої 
діяльності, рівня можливостей фандрейзингу та професійної мобільності туристичної організації, 
персоналу туристичної організації. Для цього туристичній організації як метод підготовки до фандрейзингу 
потрібно систематично розроблювати SWOT-, PEST-аналізи з метою виявлення своїх сильних та слабких 
сторін, потенційних можливостей та загроз, бути готовим до можливих ризиків для організацій. 
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Abstract 
In modern economic conditions, the formation of regional tourist systems is a priority for the development of the tourism 
industry and, as a consequence, a factor in accelerating socio-economic processes in the region.  Evolutionary world 
processes contribute to constant changes in tourism. The current crisis in the economy of Ukraine, reducing the solvency 
of citizens, in particular due to the pandemic, requires the creation of conditions for travel, taking into account the 
human need to expand worldviews, foster tolerance for other cultures, improve education, etc. The development of such 
a segment of tourism as social one is a modern topical area of development of the tourism industry. Basically, tourism 
activities are considered as economic and political, i.e. meeting the needs of the person who travels and making a profit 
by companies that organize such trips. But not all categories of potential target audiences of tourist campaigns have the 
opportunity to pay for travel, they may be young, elderly, poor, with special needs, IDPs. The study considers fundraising 
as a way to attract different types of resources in tourism, the best ways and the best methods. The concept of 
“fundraising”, stages of fundraising activities, methods of achieving efficiency and effectiveness of fundraising 
implementation (SMART, MoSCoW, ‘Tree of Problems’ and others) and strategy building are also considered in general. 
The role of socially responsible business and its participation in the tourism sector is highlighted. The success of 
fundraising activities depends on a realistic assessment of the tourism organization's capabilities, available resources, 
target audiences and the specific situation of the region, taking into account previous experience, the level of fundraising 
opportunities and professional mobility of the tourism organization, staff of the tourist organization. To do this, the 
tourist organization, as a method of preparation for fundraising, needs to develop SWOT-, PEST-analyzes systematically 
in order to identify their strengths and weaknesses, potential opportunities and threats, be prepared for possible risks 
for organizations. Also, a good way to determine your strengths and analyze progress or regress is to use the 
benchmarking method. Benchmarking provides an opportunity to assess objectively the competitive position of 
organizations through best practices, apply new mechanisms or tools to improve. 
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Вступ 

У сучасних економічних умовах формування регіональних туристичних систем є 
пріоритетним напрямом розвитку індустрії  туризму і, як наслідок, фактором 
прискорення соціально-економічних процесів у регіоні.  

Теоретичні засади дослідження проблем фінансування туризму, формування та 
використання фінансових ресурсів у цій галузі за допомогою фандрейзингу отримали 
свій розвиток у наукових працях Т. В. Артем’євої, А. Л. Балашової, О. В. Башун, Б. В. Бус-
ленко, А. Дж. Дугласа, А. А. Клециної, А. В. Комаровського, А. С. Кускова, Ч. Лендрі, 
А. В. Орлової, А. Г. Охріменко та ін. 

Мета дослідження статті  

Мета статті полягає у пошуку наи оптимальніших шляхів залучення ресурсів, 
зокрема матеріальних, у туристичну діяльність за допомогою розробки фандреи зин-
гових стратегіи . 

Виклад основного матеріалу  

Еволюціи ні світові процеси сприяють постіи ним змінам у туризмі. Сучаснии  
кризовии  стан економіки украї нської  держави, зниження платоспроможності громадян, 
зокрема внаслідок впливу пандемії , потребує створення умов для подорожування, 
враховуючи потребу людини у розширенні світосприи няття, виховання толерантного 
ставлення до інших культур, підвищення освітнього рівня тощо. Саме розвиток такого 
сегменту туризму як соціальнии  є сучасним актуальним напрямом розвитку 
туристичної  галузі. В основному діяльність у туризмі розглядають як економічну та 
політичну, тобто задоволення потреб людини, яка подорожує та одержання прибутку 
підприємствами, які організовують такі подорожі. Але не всі категорії  потенціи них 
цільових аудиторіи  туристичних компаніи  мають можливість сплатити подорожі, це 
молодь, люди похилого віку, малозабезпечені, люди з особливими потребами, вимушені 
переселенці. 

Манільська декларація з туризму, яка відбулась в 1981 р., розробила положення 
про соціальний туризм та джерела його фінансування не тільки державні (бюджетні, 
позабюджетні фонди, субсидії), від органів місцевого самоврядування (місцеві прог-
рами), а й громадських організацій (гранти, благодійні фонди, міжнародні донорські 
організації), в тому числі кошти підприємств та комерційних організацій, фізичних осіб. 

Соціальний туризм є ефективним засобом реклами туристичної діяльності, роз-
ширенням спроможності (за рахунок залучення додаткових ресурсів, підвищення квалі-
фікації персоналу, розширення кола нових партнерів тощо). Активізація соціального 
туризму дозволить розвивати соціально відповідальний бізнес у сфері туризму. 

Важливе місце у сфері залучення ресурсів у туризм посідає соціально-
відповідальний туристичний бізнес. Це активна соціальна позиція керівників, 
менеджерів та співробітників організацій, яка сприяє соціальному діалогу у суспільстві. 
Така позиція здатна вирішувати гострі соціальні проблеми (кризовий стан суспільства, 
зменшення доходів громадян, поява нової категорії громадян – тимчасових вимушених 
переселенців). Саме соціально-відповідальний бізнес може посприяти стійкому 
розвитку в сфері туризму. Враховуючи інтереси та потреби всіх членів суспільства, він 
зменшує негативні наслідки кризових процесів, сприяє досягненню максимально 
позитивного соціального ефекту як додатковий чинник конкурентоспроможності у 
сучасній економічній ситуації. 

Модель підтримки соціальних підприємців в соціально-економічному житті 
розвинених країн розширює спектр їх діяльності та наводить приклади успішної 
реалізації соціальних ідей, зокрема в галузі туризму [1]. Організаційно-правовою 
формою, що найповніше відповідає критеріям соціального підприємства в Україні, є 
громадське об’єднання. Верховною Радою України були розглянуті законопроекти з 
надання господарського статусу соціальним підприємцям, але чинності ці проекти ще не 
набули, і спеціалістами законотворчої галузі наголошено, що «перспектива того, що 
реальних підприємців зацікавить заняття соціальними послугами, виглядає вкрай 
сумнівною» [2]. Тому врегулювання нормативно-правовими актами питання розвитку 
соціального бізнесу, зокрема в галузі туризму в Україні, є досить актуальним. Визнання 
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соціального підприємництва як ефективного засобу розвитку туристичної діяльності є 
альтернативою очікуванню допомоги у фінансовому плані з боку держави та зарубіжних 
країн у вигляді грантів чи інших форм інвестицій. Можливо, і нам потрібно шукати їх 
серед науковців, підприємців, свідомих громадян, які працюють на благо суспільства і 
нашого майбутнього! 

Доцільно наголосити на тому, що для організації  та розвитку туристичної  
діяльності з метою залучення різноманітних ресурсів (фінансових, людських, 
матеріальних, інформаціи них тощо) до соціального бізнесу спеціалістам у сфері туризму 
необхідно вміти розробляти проєкти фінансування (грантової  допомоги) та 
здіи снювати діяльність зі збору коштів для пошуку нових ресурсів для туризму. 

Проєктна діяльність є конкурентною перевагою в сучасному світі, одна з 
найбільш складних видів діяльності будь-якого спеціаліста в умовах конкуренції, 
показник вищої кваліфікації та майстерності. Проєкт – стислий план заходів щодо 
залучення ресурсів для реалізації шляхів вирішення проблеми. Але написання проєкту – 
це не самоціль, а перший етап реалізації фандрейзингової кампанії. 

Фандрейзинг у туристичній діяльності тісно пов'язаний з менеджментом, з 
маркетингом, з психологією, соціологією, соціальною міжособистісною комунікацією, 
економікою тощо. Саме фандрейзинг дозволяє розширити зв'язки з громадськістю, 
зібрати нові ідеї для майбутніх подорожей та екскурсій, сформувати позитивний імідж 
організації на ринку туристичних послуг, підтвердити інноваційну діяльність 
організації та її професійну спроможність [3]. 

Сам термін «fundraising» походить від англіи ських слів «fund» (кошти, фінанси) і 
«raise» (збирати, надходити). Отож, фандреи зинг – це процес залучення коштів и  інших 
ресурсів для реалізації  конкретних задач або проєктів, а також для підтримання 
діяльності та існування організації  загалом. Попри те, що фандреи зинг може здаватися 
абсолютно не складним процесом, насправді необхідно приділяти багато уваги до и ого 
різних аспектів та етапів для досягнення успіху. Накопичено багатии  досвід практичної  
діяльності в сфері залучення ресурсів, розроблено методики, технології , механізми, 
інструменти, що можна використовувати при розробці фандреи зингових кампаніи  у 
соціально-орієнтованіи  туристськіи  діяльності з метою проєктування туристичних 
подорожеи  для соціально незахищених вразливих категоріи  населення.  

Основні етапи фандрейзингової кампанії передбачають: визначення мети та 
завдань, орієнтовного переліку потенційних спонсорів (організації чи фізичні особи, які 
підтримають заявку на грант), методів та механізмів реалізації, строків реалізації тощо. 

Успіх фандрейзингової кампанії залежить від реальної оцінки можливостей 
туристичної організації, від наявних ресурсів, специфіки цільової аудиторії та регіону, 
врахування досвіду кампаній, що проводились раніше, рівня фандрейзингової 
компетентності та професійної мобільності персоналу туристичної організації. Зазвичай 
однією з найголовніших цілей фандрейзингу є залучення нових донорів і зворотний 
зв’язок від людей, які вже хоч раз робили пожертву. Проте варто пам’ятати, що правило 
80/20 (емпіричне правило, яке стверджує, що для багатьох явищ 80% наслідків 
спричинені 20% причин) також стосується кампаній зі збору донацій: для розвитку 
організації краще отримувати стабільні невеликі пожертви, аніж великі суми час від 
часу.Фандрейзинг не орієнтується на залучення державних коштів, а спрямований на 
пошук джерел фінансування некомерційних проєктів з метою реалізації соціально 
значущої діяльності. Тобто, поняття фандрейзингу полягає у пошуку коштів з 
альтернативних джерел для формування грошових фондів неприбуткових проєктів та 
організацій. При цьому питання отримання прибутку для них відходить на другий план, 
і основною метою стає забезпечення діяльності. 

У ході впровадження фандреи зингової  діяльності необхідно провести ретельно 
сплановану, організаціи но впорядковану роботу щодо обґрунтування актуальності, 
унікальності та значущості певного проєкту з метою задоволення мотиваціи ної  потреби 
спонсора або мецената та налагодження співпраці з ним. 

Для досягнення позитивного результату фандреи зингової  діяльності фандреи -
зеру необхідно провести ретельно сплановану, організаціи но впорядковану, з викорис-
танням поетапного аналізу та контролю роботу, у процесі якої  він мусить обґрунтувати 

https://tourlib.net/ekskurs.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE


ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 4.  

20 

актуальність, унікальність і цінність реалізації  саме и ого пропозиції , отримавши 
натомість задоволення мотиваціи ної  потреби донора и  налагодивши співпрацю з ним.  

В умовах динамічно мінливого зовнішнього середовища розробка проєкту 
вимагає значних витрат часу та ресурсів для збору інформації , побудови цілеи , завдань, 
формування стратегії , звернення і бюджету. З огляду на це усвідомлення и  розуміння 
процесу, у рамках якого формується та реалізовується проєкт, є актуальним. Досить 
важливим є формування чітких фандреи зингових стратегіи , щоб досягнути 
максимального результату. 

Щоб сформувати фандрейзингову стратегію будь-якої діяльності, слід звернути 
увагу на етапи фандрейзингової діяльності. Проаналізувавши приклади різних 
дослідників, ми згрупували їх таким чином: табл. 1. 

Таблиця 1. Етапи фандрейзингової діяльності 
Етапи 

фандреи зингу 
Складові етапу 

1. Планування 

1. Формулювання мети, визначення методів та завдань, очікуваних результатів та ресурсів  
розробка змістовної програми залучення коштів. 2. Визначення витрат організації на майбутній 
період. 3. Вибір видів фандрейзингу вибір цільових сегментів (груп, індивідуумів-потенційних 

контрибуторів тощо). 

2. Реалізація 
1. Вибір методів проведення фандрейзингу. 2. Вироблення стратегії фандрейзингу. 3. Встановлення 
відповідальності за проведення фандрейзингу. 4. Виділення коштів на реалізацію фандрейзингу. 

3. Контроль 
1. Здійснення контролю за реалізацією фандрейзингу. 2. Коригування планів з урахуванням змін в 

процесі. 

4. Аналіз 
1. Визначення ефективності етапу планування. 2. Аналіз ефективності етапу реалізації. 3. Оцінка 

ефективності кінцевих результатів. 4. Врахування попереднього досвіду та планування майбутнього 
звернення. 

Джерело: Систематизовано автором на основі [5; 6] 

Першим етапом алгоритму, як ми наводили вище у таблиці, є планування 
фандрейзингової кампанії: формулювання головної мети, визначення методів та 
завдань, очікуваних результатів та ресурсів, розробка змістовної програми залучення 
коштів. Важливо сформувати сам проєкт, під який будуть залучатися кошти, та 
програми дій щодо зацікавлення донорів. Проєкт та програму організаторам бажано 
скласти вже за 4–6 місяців до початку кампанії. Водночас потрібно підготувати всі 
необхідні інформаційні матеріали (звернення, пропозиції, описи проєкту), здійснити 
оцінку перспективності фандрейзингу, визначити коло можливих донорів, розробити 
баланс витрат і можливих надходжень. 

Важливим моментом є те, що до початку реалізації  саме на етапі планування ми 
маємо детально описати, які саме результати маємо отримати на виході. Інакше 
досягнути результату неможливо, бо «те, що неможливо виміряти, неможливо 
досягнути». Є декілька технологіи , які допоможуть сформулювати бажании  результат. 
Як приклад можна використати такі методи, як SMART, MoSCoW та «Дерево проблем» 
(«Дерево цілеи »). 

SMART – досить розповсюджена система, суть якої  викладена в назві. Ця 
абревіатура дає підказки для різних кроків опису бажаного результату проєкту. [4]. Ця 
система базується на використанні п’яти критерії в. Головна мета організації , в нашому 
випадку туристичних об’єктів чи підприємств, повинна бути: specific (конкретною), 
measurable (вимірюваною), achieving the client (спрямованою на певних клієнтів), 
realistic (реалістичною), time-limited (визначеною у часі) [7]. 

Першим критерієм є необхідність мати конкретну, специфіковану мету замість 
абстрактної . Це значить, що ціль має бути зрозумілою і однозначною. Для того, щоб мета 
стала специфікованою, має бути означено, що точно очікується, чому це важливо, кого 
це стосується, де це буде відбуватися і які атрибути є важливими. Другии  критеріи  наго-
лошує на необхідності мати вимірювані показники для визначення прогресу досягнення 
мети. Ідея в тому, що якщо прогрес у досягненні мети не можна виміряти, то неможливо 
знати, чи є рух у напрямі успішного завершення. Третіи  критеріи  акцентує на важливості 
реалістичності/досяжності мети. Коли ви створюєте мету, ви маєте зважити на 
наявність необхідних ресурсів, часу, грошеи , компетенціи . Четвертии  критеріи  – 
необхідність вибору цілеи , які мають значення і релевантні з точки зору організації . 
Тобто вони не мають вступати в протиріччя з іншими цілями організації  і з загальною 
логікою. І останніи , п’ятии  критеріи , підкреслює момент визначення точних дат 
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завершення досягнення результатів організації . Постановка кінцевої  дати допомагає 
сфокусувати зусилля на досягненні мети у визначении  строк чи раніше. Цеи  критеріи  
призначении  для запобігання кризи та панічного надолужування втраченого часу [8]. 

Система SMART дуже добре працює, коли в цілому результат зрозумілии , и ого 
треба лише чіткіше сформулювати. З іншого боку, трапляються ситуації  , коли ідея 
результату зовсім неочевидна, і ї ї  формулюють загальними словами «збільшити», 
«покращити», «поглибити» та ін. Хорошим інструментом у таких ситуаціях може бути 
метод опису очікуваних результатів «MoSCoW» [9]. 

«MoSCoW» – це також абревіатура, що використовується в проєктному управлінні 
для описання результатів з одночасним розподіленням пріоритетів. М – означає «must 
be», тобто результат, якии  обов’язково має бути, без якого проєкт втрачає свіи  сенс. 
Власне, для цього проєкт і робиться. Наприклад, якщо беремо туристичну діяльність, то 
це може бути розвиток конкретної  території , побудова готельного комплексу, 
створення туристичної  фірми, які будуть приносити прибутки, задовольняти усі 
потреби та ін. S - «should be». Тобто те, що вартує зробити, щоб проєкт був кращим та 
ефектнішим. Це можуть бути інноваціи ні ідеї  приваблення туристів, залучення 
різноманітних фахівців, котрі будуть покращувати продукт чи послугу. Цеи  критеріи  
впливає на головнии  результат, але ним можна пожертвувати. С - «can be». Що може 
бути, що також впливає на загальнии  результат, але буде робитися тільки при наявності 
залишкових ресурсів. W - «won’t be». Чого точно не має бути. Тобто критичні особливості, 
яких ми не допустимо. Відповідно, якщо щось у проєкті піде не за планом (а воно дуже 
часто так і буває), то ви насамперед готові жертвувати опціями «С», частково «S», але 
дбаємо, щоб «М» залишилися обов’язково і «W» ніколи не трапилися. 

Третіи  підхід у визначенні цілеи  проєкту спирається на аналіз проблем, які ви 
хочете вирішити. Цеи  підхід спирається на використанні таких інструментів, як «Дерево 
проблем» та «Дерево цілеи ». Ідея полягає в тому, що з допомогою зацікавлених сторін 
проводиться мозковии  штурм, у ході якого висловлюються проблеми, які турбують 
сторони. Слід звернути увагу на деякі особливості формулювання проблем: вона має 
бути вагомою, формулювання має бути конкретним і реальним, не повинно 
використовуватися формулювання проблеми, як «нема чого-небудь» і у формулюванні 
має бути тільки одна проблема, не повинно також бути заи вої  деталізації  і дублювань. 
Дерево цілеи  будується шляхом переформулювання проблем у цілі, створення 
взаємовідносин «засоби – результати» та обрання однієї  чи кількох конкретних цілеи . 

Використавши методи, наведені вище, можна починати процес планування, якии  
має відштовхуватися від результатів – саме такии  підхід гарантує максимальну 
ефективність використання ресурсів організації .  

Обов’язковим є визначення часу, потрібного для реалізації  проєкту. Для цього 
можна використати метод PERT [10]. PERT – це спосіб аналізу завдань, необхідних для 
виконання проєкту. Особливо аналізу часу, якии  потрібен для виконання кожної  окремої  
задачі, а також визначення мінімального необхідного часу для виконання всього 
проєкту. Він був розроблении  головним чином для спрощення планування на папері та 
створення графіків великих і складних проєктів. PERT призначении  для масштабних, 
унікальних, складних, нерутинних проєктів, зокрема в сфері туризму. Метод передбачав 
наявність невизначеності, даючи можливість розробити робочии  графік проєкту без 
точного знання деталеи  і необхідного часу для всіх и ого складових. 

Чим складніше проєкт, тим більше ризиків з’являється, але це не привід, щоб 
відмовлятися від проєкту, а спосіб передбачити можливі складнощі і «підкласти 
соломку», тобто тверезо оцінити ситуацію и  обрати поведінку, яка збільшить шанси на 
успішну реалізацію проєкту. Метод PRINCE2 пропонує для управління ризиками 
трирівневии  підхід: 1. Ідентифікація ризику. Якщо ми погоджуємось, що деяка подія 
може мати вплив на досягнення цілеи  проєкту, необхідно, щоб усі розуміли однаково, з 
чим ми маємо справу. 2. Оцінка ризику. Цеи  етап передбачає визначення впливу на 
досягнення окремих цілеи , вірогідність настання небажаної  події  і ї ї  вплив на проєкт у 
цілому. 3. Контроль ризику. Тут необхідно визначити відповідального, хто буде 
відслідковувати можливе настання ризику і вибір способу відповіді на подію, якщо вона 
станеться. У процесі опрацювання проєкту для донора є важливим швидке и ого 
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оцінювання. Основним інструментом оцінки проєкту вважається метод NAOMIE, або 
«Життєвии  цикл проекту» (табл. 2) [11].  

Таблиця 2. Метод NAOMIE, або «Життєвий цикл проекту» 
Складові Зміст Опис 
N (needs) Потреби Оцінка потреб цільової  груби. Визначення проблем 
A (aims) Мета Визначення мети організації  як результату вирішення проблеми 

O (objectives) Завдання Визначення завдань як кроків у досягненні мети організації  
M (methods) Методи Визначення того, як будуть виконуватися завдання 

I (implementation) Реалізація Діяльність згідно з робочим планом 
E (evaluation) Оцінка Проведення моніторингу и  оцінки проєкту 

Метод NAOMIE показує життєвии  цикл проєкту, що фактично збігається з 
описаними вище етапами и ого реалізації , – від оцінки потреб цільової  групи та 
визначення проблеми, мети проєкту, завдань і методів ї х виконання до проведення 
моніторингу та оцінки реалізації  проєкту. Оцінити проєкт можна і за методикою, що 
базується на критеріях QQTL, до яких належать: кількість (quantity), якість (quality), час 
(time), місце (location). Другим етапом є вироблення стратегії  фандреи зингу, 
встановлення відповідальності за проведення фандреи зингу, виділення коштів на 
реалізацію фандреи зингу. Звернення до донора – це наи відповідальнішии  етап 
фандреи зингової  діяльності. Від ефективного звернення залежить рішення донора про 
надання допомоги. Одним із наи поширеніших інструментів звернення є написання 
проєктної  заявки. Наи більш відповідальною частиною заявки є бюджет проєкту. Не всі 
експерти фондів прискіпливо ставляться до застосованих методів та оцінки проєкту, 
проте подании  бюджет та раціональність и ого використання детально вивчають усі. 
Різні фонди висувають різні вимоги до складання бюджету, у більшості випадків вони 
самі визначають максимальнии  розмір гранту, на якии  може претендувати заявник. Це 
зазначено в офіціи ному оголошенні про конкурс, де вказується розмір і спосіб 
отримання коштів, а також перелік статеи , які не будуть фінансуватися. 

Важливим для подальшої  підтримки організації  донором є и ого визнання, мета 
якого – популяризація донора як приклад для інших та стимулювання и ого до надання 
більшої  підтримки. Для кращого залучення фінансування важливо вчасно писати листи-
подяки меценатам, адже це допоможе ї м відчути значущість кожної  гривні, яку вони 
пожертвували. 

З метою визнання існуючих донорів та привернення уваги потенціи них благодіи -
ників до проєкту у фандреи зингу широко застосовуються спеціальні заходи: аукціони, 
бали, обіди, виставки, концерти тощо. Одним із головних завдань таких заходів є запро-
шення колишніх донорів з метою демонстрації  ї х публічного визнання. Заручившись 
підтримкою цих організаціи  і людеи , можна легше залучити інших спонсорів для 
реалізації  свої х ідеи . У туристичніи  діяльності хорошим інструментом залучення 
донорів до фінансування є запрошення ї х в те чи інше місто, надання ї м різноманітних 
послуг, зробити все таким чином, щоб інвестори самі мали бажання вкладати кошти чи 
вкладати інші ресурси. Дуже важливим на цьому етапі є контроль за всією стратегією 
розвитку проєкту, и ого реалізацією і можливе усунення різних відхилень. 

Четвертии  етап алгоритму фандреи зингової  діяльності розпочинається після 
закінчення фінансування та впровадження проєкту. Проаналізувавши позитивні 
рішення донорів щодо надання грантів, можна стверджувати, що фонди здебільшого 
віддають перевагу тим проєктам, що матимуть розвиток після закінчення фінансування. 
Важливо представити донору конкретну переконливу інформацію, що в організації  буде 
достатньо коштів після закінчення терміну надання гранту, тобто що 
продукт/послуга/організація буде надалі розвиватись. Якщо результатом 
фандреи зингу є відмова, то необхідно обов’язково з’ясувати ї ї  причину та домовитися 
про зустріч для докладного роз’яснення помилок з метою врахування ї х у маи бутніх 
кампаніях. Розкриття сутності фандреи зингу на основі визначення характерних етапів 
и ого реалізації  та розробка алгоритму фандреи зингової  діяльності з урахуванням 
повного робочого циклу сприятиме вдосконаленню всього процесу, в рамках якого 
проєкт формується та реалізується у практиці туристичної  діяльності. 
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Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок  

Підсумовуючи, варто сказати, що успіх діяльності з фандреи зингу залежить від 
реалістичної  оцінки можливостеи  туристичної  організації , наявних ресурсів, цільових 
аудиторіи  та конкретної  ситуації  регіону з урахуванням досвіду попередньої  діяльності, 
рівня можливостеи  фандреи зингу та професіи ної  мобільності туристичної  організації , 
персоналу туристичної  організації . Для цього туристичніи  організації  як метод 
підготовки до фандреи зингу потрібно систематично розроблювати SWOT-, PEST-
аналізи з метою виявлення свої х сильних та слабких сторін, потенціи них можливостеи  
та загроз, бути готовим до можливих ризиків для організаціи . Також хорошим методом 
визначення свої х переваг та аналізу прогресу чи регресу є застосування методу 
бенчмаркінгу. Бенчмаркінг дає можливість об'єктивно оцінювати конкурентну позицію 
організаціи  за допомогою наи кращих практик, застосовувати нові механізми чи 
інструменти на шляху вдосконалення.  
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Abstract 
A comprehensive study of strategic imperatives of networking companies management in the context of theoretical 
aspects and adaptation of the practical component has been conducted. It has been proved that in the management 
mechanism of networking companies, the key functions are coordination, organization and planning, the function of 
motivation at the institutional level, which solves one of the most difficult issues - increasing productivity. It has been 
substantiated that the purpose of network structures functioning is considered to be the introduction of positive 
externalities and providing certain conditions for their reproduction on an expanded scale. It should be noted that there 
are three global directions of marketing strategy of networking companies: segmentation, diversification and 
internationalization. It is proved that the practical component of the functioning of network structures includes the 
introduction of positive externalities: acceleration which means the ability of a network participant to interact with 
other counterparties; standardization which means the association of entities experiencing the effects of external effects; 
internalization as the transformation of external costs into internal ones as a result of mergers; informatization as the 
ability to learn the subjects of the network organization quickly; intensification as the optimization of rising costs in 
order to increase their payback by products. It is substantiated that the process of strategy implementation can be 
divided into two stages: the process of strategic planning which includes developing a set of strategies, from the basic 
strategy of network enterprises to functional strategies and individual projects and the process of strategic management 
which means implementing a strategy in time, reformulating strategy in a new world.  On this basis it is represented that 
the enterprises of network structures change the strategy in the following conditions of operation: for a long time it does 
not ensure the achievement of satisfactory performance; competing firms have dramatically changed their strategy; 
other external factors for the company's activities have changed; prospects have opened up for taking measures that can 
significantly increase the company's profits; whether new customer preferences have changed or emerged, or there are 
trends for possible changes in this area; the tasks set in the strategy have already been solved and fulfilled. 

Keywords: networking companies, strategic imperatives of management, network interaction, positive externalities, 
marketing strategy. 
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Анотація 
Проведено комплексне дослідження cтратегічних імперативів управління підприємств мережевих структур 
в контексті теоретичних аспектів та адаптації практичної компоненти. Доведено, що у механізмі управління 
підприємств мережевих структур ключовими є функції координації, організації та планування, функція 
мотивації на інституціональному рівні, що вирішує одну з найскладніших проблем – підвищення рівня продук-
тивності праці. Обґрунтовано, що метою функціонування мережевих структур вважають впровадження 
позитивних екстерналій і забезпечення умов їх відтворення в розширеному масштабі. Слід зазначити, що існує 
три глобальних напрями маркетингової стратегії підприємств мере-жевих структур: сегментація, 
диверсифікація та інтернаціоналізація. Доведено, що практична компо-нента функціонування мережевих 
структур включає впровадження позитивних екстерналій: акселерація – здатність учасника мережі, 
вступаючи у взаємодію з іншими контрагентами; стандартизація – об’єднання суб’єктів, що випробовують 
вплив зовнішніх ефектів; інтерналізація – це перетворення зовнішніх витрат на внутрішні в результаті 
об’єднання підприємств; інформатизація – можливість швидкого навчання суб’єктів мережевої організації; 
інтенсифікація – це оптимізація зростаючих витрат з метою підвищення рівня їх окупності продукцією. 
Обґрунтовано, що процес реалізації стратегії може бути розділений на два етапи: процес стратегічного 
планування – вироблення набору стратегій, від базової стратегії підприємств мережевих структур до 
функціональних стратегій та окремих проєктів, та процес стратегічного управління – реалізація певної 
стратегії в часі, переформулювання стратегії в світі нових обставин. На даній основі представлено, що 
підприємства мережевих структур змінюють стратегію в таких умовах функціонування: протягом 
достатньо довгого часу вона не забезпечує досягнення задовільних показників; фірми-конкуренти різко змінили 
свою стратегію; змінилися інші зовнішні фактори для діяльності фірми; відкрилися перспективи для 
прийняття заходів, що в змозі значно підвищити прибутки фірми; змінились чи виникли нові переваги покупців, 
чи з’явилися тенденції до можливих змін в цій галузі; поставлені в стратегії задачі вже вирішені та виконані. 

Ключові слова: підприємства мережевих структур, стратегічні імперативи управління, мережева 
взаємодія, позитивні екстерналії, маркетингова стратегія. 

JEL classification: L2; L53 

Problem Formulation 

International experience shows that the ability to form an effective mechanism for 
implementing strategy is a key factor in the effective functioning and sustainable development 
of modern network structures. At the same time, any changes contain contradictions between 
the desire of a networking company as an economic system to maintain stability, on the one 
hand, and the need for its constant development on the other hand. Therefore, in order to 
maintain a stable competitive advantage of networking companies it is necessary to take into 
account the imperatives of strategic management that are relevant to the studied enterprises. 
Thus, the scientific substantiation of the strategic management imperatives of networking 
companies, which will allow to generalize the main management emphases is an important 
issue that creates a broad scientific and discussion platform. 

A significant contribution to the study of strategic imperatives of networking companies 
has been made by leading domestic scientists such as S. Hrytsenko, H. Dmytrenko, O. Vivchar, 
O. Yermakova, T. Zaslavska, H. Kolodko, V. Kyrychenko, T. Maksymenko, S. Oborska, Yu. Pakho-
mov, R. Ryvkina, Z. Shershneva, E. Sharapova, V. Usacheva, K. Frankych, H. Hayet and others. 

Setting Objectives 

The purpose of the article is to substantiate the management strategic imperatives of 
networking companies in the context of theoretical aspects and adaptation of the practical 
component. On this basis, the differentiation of functioning strategies of the business structures 
system in the modern business environment has been studied. 

Outline of the Main Research Material 

On the basis of the conducted researches it has been established that in modern conditions 
of functioning it is possible to allocate two main accents which should become the relevant 
administrative reaction of networking companies to transformations in business environment. 
According to the conducted researches the following has been established. Firstly, modern 
conditions are characterized by a constant increase in the speed of change in business, namely: 
increasing the efficiency of business process management, increasing the dynamics of consumer 
lifestyle and their demands under the influence of increasing information availability. The rate of 
product quality growth and improvement of business processes will continue to grow, therefore, 
in addition to business reflexes, network structures need a progressive system of strategic change 
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management. Secondly, as the pace of change in business accelerates, the complexity of emerging 
problems increases: the complexity necessitates choice; in order to make a choice quickly and in 
favor of the best option among the many proposals, technology is stimulated; advanced 
technologies again increase complexity. To summarize, the success of networking companies 
depends on the ability to effectively use the differences that form the uniqueness, namely on a 
coherent system of strategic management of system development [7]. 

Thus, from a practical point of view, in the modern conditions, ideas related to difference 
management come to the fore, i.e. building a strategic management system that can recognize the 
values of differences and has the leverage to use these differences effectively to achieve goals of 
the enterprises with network structures. Obviously, the success of any of the surveyed enterprises 
is associated not only with a well-developed organizational structure, clear links of the 
management system, but also primarily with what extent the management of network structures 
is able to use effectively and transform those differences at the level of system elements that create 
uniqueness (i.e. individuals, groups of workers, business units, etc.) into a synergistic effect. Thus, 
a balanced strategic orientation becomes a necessary condition for the functioning of all network 
companies. This means that experience, of course, plays a key role in the formation of business 
reflexes, i.e. the established ways of responding to changes in the external environment. The 
strategic imperatives of managing network companies in key issues should be proactive and the 
success of such a bias, as argued, depends on its uniqueness and innovation, that is, such a 
difference that is difficult to be copied by competitors. As experience implies some traditionalism 
or the use of previously proven methods, this may constrain innovative intentions, which are 
usually riskier but strategically advantageous. Based on the conducted research, it is noteworthy 
that in the general sense, the imperative is defined as a generally significant rule that indicates the 
need to act in a certain way. Under the imperatives of strategic management, it is proposed to 
understand the requirements that should be considered by networking companies to achieve the 
established strategic goals. First of all, these requirements are formed under the influence of 
current trends in the business environment [3, р. 100]. 

The attention should be drawn to the fact that in the mechanism of networking 
companies’ management, the key functions are coordination, organization and planning, the 
function of motivation at the institutional level, which solves one of the most difficult problems 
that is increasing productivity. From the perspective of motivation, network enterprises have 
the main feature that is self-improvement. 

The purpose of network structures functioning is considered to be the introduction of 
positive externalities and providing conditions for their reproduction on an expanded scale. 
The positive externalities of a network structure include the following: acceleration - the ability 
of a network participant to obtain a multiplier effect on the entire network through synergistic 
influence and experience the network effect simultaneously while interacting with other 
counterparties; standardization - the association of entities experiencing the effects of external 
effects contributes to the formation of harmonized requirements and approaches to assessing 
the impact of effects and opportunities for their use; internalization - the transformation of 
external costs into internal as a result of merging enterprises that produce certain goods;  
informatization - the ability to study the subjects of the network organization quickly, which in 
the management of economic development is an important factor in maximizing the use and 
wide dissemination of positive effects;  intensification - the optimization of rising costs in order 
to increase the level of their payback with products. 

The modern organizational approach to the formation of networking companies that goes 
beyond the industry or functional area, has long been tested in the framework of its adaptation 
in the activities of not only international but also domestic enterprises. However, networking 
companies violate a number of established management principles, which have not yet been 
clarified and tested for new organizational structures to a sufficient extent and, therefore, require 
further research as a foundation for the development of this organizational form [3, р. 225]. 

On the basis of the conducted researches, it has been established that the strategic purpose 
of formation and functioning of networking companies is the assistance of transferring the 
economy to an innovative way of development. It should be noted that the secondary goals are: 
1) to fit into the context of global trends in science and technology; 2) to rely on institutional and 
legal decisions that raise the relationship of science, education, industry and market to a 
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fundamentally new level; 3) to include the institute of intellectual property developed according 
to the basic parameters, modern systems of management, marketing and commercialization of 
innovations; 4) requirements for the innovation network: its work should be based on modern 
methodology and tools in the European network of innovation relay centers (IRC) [4, р. 34]. 

In today's business environment, the main goal is to justify the strategic development of 
networking companies. A strategy can be considered as a comprehensive plan for completing the 
mission of the enterprise. In form, the strategy is one of the management documents that can be 
presented in the form of graphs, tables, descriptions, etc. In essence, the strategy is a set of actions 
to achieve the goals of the organization. When formulating the strategy, first and foremost, it is 
necessary to take into account the following: at what stage of the life cycle the industry is; 
industry structure; the nature and power of the five competitive forces (suppliers of the most 
important resources, buyers, competition between sellers within the industry, substitutes, 
potential sellers of this product), the scale of competitors. The choice of marketing strategy is 
made in several stages. First of all, the competitive advantages of networking companies are 
revealed. In order to assess the company's successful entry into the market, the analysis data of 
the external and internal environment are compared and being based on them, the characteristics 
of the data of business structures are compared, as well as with the expectations of consumers 
and partners [2]. Networking companies identify strengths and weaknesses, which helps them 
identify areas where they can succeed; assess the opportunities and threats of potential markets, 
which helps identify factors that are necessary for market success. Comparison of potentially 
successful areas and factors important for success gives networking companies an idea of their 
own competitive advantages and makes it possible to develop the strategies. Next, a basic 
marketing strategy is developed, a long-term plan of a networking company, which must be 
described in detail, because at any time it can be refuted by any unforeseen events in the external 
environment. Therefore, a basic long-term strategy is not something that is determined once and 
for all and never changes. It should be regularly adjusted and updated depending on changes in 
the market and the performance of surveyed companies. 

It is noteworthy that there are three global areas of marketing strategy used in the activi-
ties of networking companies, namely: segmentation, diversification and internationalization. 

Segmentation strategy is deepening the degree of saturation of goods and services 
offered to all groups of consumers, the choice of the maximum depth of market demand, the 
study of its smallest nuances [8]. Due to segmentation, networking companies focus on a 
narrow field of activity, and achieve cost reduction, which contributes to the expansion of 
production and increases the cost of advertising and promotion activities. In addition, 
occupying a leading position in the selected segment, the company reduces the payback period. 
It should be noted that there is no single method of market segmentation. Networking 
companies need to test segmentation options based on different variables, one or more at a 
time, in order to find the most useful innovative approach to the market structure. Usually 
consumer goods markets are divided according to: geographical principle, which includes such 
variables as region, city, climate, etc.; psychographic principle including lifestyle, social class, 
personality type, etc.; behavioral principle (benefits received, the reason for the purchase, the 
intensity of consumption, the degree of commitment, etc.); demographic principle (age, sex, 
education, income level, family size, etc.). 

It is impossible to ignore the fact that these are just some of the criteria by which market 
segmentation is carried out; for each market, there is a set of variables that may differ 
dramatically from sets for other consumer goods markets, not to mention markets for industrial 
purposes. Diversification strategy is the development of new products, product markets and 
services, which includes not only the diversification of product groups, but also the expansion 
of business activities to new and unrelated to the main activities of networking companies [9]. 
In other cases, a diversification strategy is a system of measures used to ensure that network 
structures do not become too dependent on one strategic business unit or one product group. 
They involve the development of new products while entering new markets. 

The main diversification strategies are: 
- the strategy of concentrated diversification, which is based on finding and using additional 

opportunities for the production of new products, concluded in the existing business; that is, the 
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existing production remains at the core of the business, and the new one arises based on the 
opportunities inherent in the entered market, the technology used or other strengths of the firm; 

- the strategy of horizontal diversification involves finding opportunities for growth in 
the existing market through new products that require new technology other than the one used; 
under this strategy, the firm should focus on the production of such technologically unrelated 
products that would use the existing capabilities of the firm; because a new product must be 
focused on the consumer of the main product, in its qualities it must be related to products 
already produced; 

- the strategy of conglomerate diversification consists of the firm expanding through the 
production of technologically unrelated goods sold in new markets; this is one of the most 
difficult development strategies to implement; very often this strategy is implemented by 
acquiring companies, rather than creating new ones to operate in a new market. 

The strategy of internationalization is the development of new, foreign markets, using 
not only the expansion of exports of goods, but also the export of capital, when abroad 
networking companies are created that produce goods in former importing countries, 
bypassing trade barriers and taking advantage of cheap labor and rich local raw materials. The 
organization of international activities of networking companies involves the choice of how to 
enter international markets. They can focus on exports, joint ventures or direct investment 
abroad. Each subsequent strategic approach requires more commitment and more risk, but it 
also promises higher returns [5]. 

It should be noted that the process of strategy implementation can be divided into two 
stages: the process of strategic planning - developing a set of strategies, from the basic strategy 
of networking companies to functional strategies and individual projects; the process of 
strategic management - the implementation of a certain strategy in time, reformulating the 
strategy in a world of new circumstances. At the stage of strategic planning, the strategies of 
networking companies are determined by establishing its mission, analysis of strategic 
positions, study of external and internal factors and actions that may lead to the achievement, 
maintenance, development and capitalization of competitive advantages. 

It is noteworthy that networking companies change the strategy in the following cases: for 
a long time it does not ensure the achievement of satisfactory performance; competing firms have 
dramatically changed their strategy; other external factors for the company's activities have 
changed; prospects have opened up for taking measures that can significantly increase the com-
pany's profits; new customer preferences have changed or emerged, or trends for possible chan-
ges in this area have emerged; the tasks set in the strategy have already been solved and fulfilled. 

Modern managers need to analyze the external environment carefully for timely changes 
in the chosen direction of networking company activity. They need to be well aware of the 
features of their network structure, its strengths and weaknesses and to predict what changes 
will bring success to the network. For the last few years, domestic companies has experienced a 
critical situation because of the market dynamics, which is difficult to predict, many new policy 
decisions and legislation, and the growing aggressiveness of the external environment, 
especially in the financial sector. It is impossible to develop an effective marketing strategy for 
networking companies that do not recognize strategic planning at all. After all, strategically 
oriented enterprises of network structures have significant advantages which, when used 
correctly, can drive to leading positions in the industry. Such benefits include: minimizing the 
negative consequences of the current changes, as well as the factors of «uncertainty of the 
future»; the ability to take into account the objective factors that shape changes and focus on the 
study of these factors; to form appropriate information files; the ability to obtain the necessary 
basis for strategic and tactical decisions; the ability to facilitate the work to ensure long- and 
short-term efficiency and profitability; the ability to make the organization more manageable, 
because when there is a system of strategic plans, it is possible to compare the results achieved 
with the goals, specified in the form of planned tasks; the possibility of establishing an incentive 
system for the development of flexibility and adaptability of the organization and its individual 
subsystems to changes; ensuring the dynamism of change through the acceleration of practical 
actions for the im-plementation of strategic plans based on an appropriate system of regulation, 
control and analysis; the creation of production capacity and a system of external relations that 
are receptive to changes and allow to achieve further goals; the implementation of these 
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principles allows to build a reasonable sequence of actions for the implementation of the concept 
and formation of a strategic management system [1, рр. 185-187]. 

Conclusions 

Summarizing the above, it has been found that the existing systems of strategic 
management of networking companies are not characterized by a clear strategic focus, 
flexibility and adaptability. Therefore, in order to create effective systems of strategic 
management of enterprises, it is necessary to take into account the identified development 
imperatives and on this basis to develop mechanisms for implementing the strategy. Prospects 
for further research include improving the methodology for quantitative forecasting of trends 
in the transformation of the modern business environment and plans for strategic development 
of networking companies. It is noteworthy that from a practical perspective, a network 
structure has the following positive characteristics: decentralization and a minimum number 
of management levels; lack of hierarchical principle; dynamism of internal interactions; 
dissemination of strategic partnerships and contractual frameworks in horizontal links within 
the network; growth of production volumes; expense savings. Networking companies provide 
completeness of actions necessary for the achievement of set purposes and coherence of 
communications between all subjects of network interaction; implement a differentiated 
approach to work, according to which networks act as a mechanism of integration policy. All 
this determines the prospects of this form of business organization for domestic enterprises. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ 
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Анотація 
Стаття присвячена вивченню сучасного стану логістичного сектору України, його проблем та перспектив 
розвитку. На основі зібраних статистичних даних були зроблені висновки щодо стану логістичного ринку, 
проблем, з якими він стикається, та можливих напрямів подальшого розвитку. 
Мета дослідження – показати становище сучасного логістичного сектору, його проблеми, а також 
перспективи розвитку.  
З огляду на транспортно-логістичне сполучення Україна займає вигідне географічне положення, адже її 
потужний транспортний потенціал враховує автомобільний, залізничний, морський, річковий, авіаційний 
та трубопровідний транспорт. Однак, з точки зору глобального ринку логістики Україна наразі 
поступається західним країнам у наданні логістичних послуг у сфері міжнародної торгівлі. Така 
невідповідність між сприятливим географічним розташуванням та недостатньо високим рівнем 
розвитку логістичної системи не дає Україні можливість посісти гідне місце у глобальній економіці. До 
того ж, в умовах глобалізації міжнародних ринків та розширення економічного розвитку логістичний 
сектор України потребує все більше уваги, ефективних рішень для покращення становища, оскільки існує 
постійна загроза кризи. Отже, на даному етапі розвитку логістики важливо проаналізувати проблеми 
даного сектору з урахуванням незалежних даних та виявити подальші перспективи. 

Ключові слова: логістичний сектор, проблеми логістичного ринку, глобальний логістичних ринок, імпорт-
експорт, логістичні послуги.   
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE LOGISTICS SECTOR OF 
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Abstract 
The article presents the study of the current state of the logistics sector of Ukraine, its problems and prospects for 
development. Based on the collected statistics, conclusions were made about the situation of the logistics market, the 
problems it faces and possible directions for further development. 
The purpose of the study is to show the situation of the modern logistics sector, its problems, as well as prospects for 
development by analyzing logistics expenditures, the share of export-import logistics services, and the positions of 
Ukraine in the rate of Logistic Performance Index.   
From the point of view of transport and logistics, Ukraine occupies a favorable geographical position, as its powerful 
transport potential takes into account road, rail, sea, river, air and pipeline transport. However, from the viewpoint 
of the global logistics market, Ukraine continues to be at a disadvantage, yielding to Western countries in conducting 
international trade in terms of logistics services. Such difference between the favorable geographical location and the 
insufficiently high level of development of the logistics system does not allow Ukraine to take a leading place in the 
global economy. In addition, in the context of globalization of international markets and expansion of economic 
development, the logistics sector of Ukraine needs more and more attention. Hence, only effective solutions can 
improve the situation. Otherwise, Ukraine risks to get into crisis. Problems of international transport and logistics 
systems functioning are revealed and the ways to improve the market of logistics services in Ukraine are proposed. 
Thus, it is more important nowadays to analyze the problems of this sector taking into consideration independent 
data and identify its prospects. 
Keywords: logistics sector, logistics market problems, global logistics market, import-export, logistics services. 

JEL classification: L91 

Вступ 

З моменту обрання Украї ною шляху «європеї зації », наша держава почала активно 
зміцнювати власні позиції  у глобальному економічному просторі, що надало ї и  статус 
рівноправного партнера міжнародних відносин. Відповідно, співпраця в межах 
міжнародного ринку вимагає створення та розвитку логістичного сектору послуг задля 
забезпечення постачання товарів у будь-яку краї ну світу та дотримання партнерських 
угод.  

Хоча транспортно-логістичне сполучення Украї ни має вигідне розташування з 
огляду на географічне положення, ринок логістичних послуг значно поступається у 
якості та комплектності послуг у порівнянні із західними краї нами. Саме недосконале 
митне законодавство, ускладнена процедура митного контролю, погании  стан 
транспортної  інфраструктури створюють несприятливі передумови для укладання 
ділових договорів та зміцнення міжнародних стосунків. Дослідженням даних проблем 
знаходиться у колі наукових інтересів Довгань В.М. [2], Петрик І.В. [7], Бочко О.Ю. [7], 
Болдовської  К.П. [8], Цубера Р.С [8], Смирнов І.Г. [6]. Але деякі питання залишилися 
невирішеними. Отже, на підставі аналізу зазначених досліджень та сучасних 
статистичних даних, розглянемо перспективи логістичного сектору Украї ни и  
зазначимо напрями и ого розвитку.  

Мета та завдання статті 
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Метою даного дослідження є визначення проблем та перспектив розвитку 
логістичного сектору Украї ни на підставі аналітичного огляду існуючих досліджень та 
статистичних даних, що дасть можливість виокремити напрями потенціи ного розвитку 
даної  сфери.  

Виклад основного матеріалу 

Логістика вже кілька десятиліть поспіль вважається важливим сектором 
національної  економіки. Це цілком зрозуміло, адже світовии  ринок логістичних послуг 
оцінюється в понад 5.2 трлн дол. (станом на 2020 р.) зі щорічним зростанням на 4-5%. В 
Украї ні ринок логістичних послуг почав формуватися на початку 90-х років минулого 
століття. Першими логістичними компаніями були "United Parcel Service" (UPS) (США), 
"Thomas Nationwide Transport" (TNT) (Нідерланди), "Schenker-Billspedition Transport 
Logistics" (Schenker-btl) (Німеччина/Швеція). Як відомо, логістичні витрати у структурі 
ВВП краї ни – це макроекономічнии  індикатор розвитку краї ни. Якщо в краї нах, що 
розвиваються, логістична складова у ВВП дорівнює 10–15%, то в розвинених цеи  
відсоток ще меншии . Так, у краї нах ЄС і США логістичні витрати становлять 7-10% ВВП, 
у Китаї  – 14,5%, у Японії  – 8,5%. Щодо Украї ни, то ї ї  логістичні витрати досягають 15,9% 
від обсягу ВВП. Отже, більшість експертів вважають, що показник в Украї ні коливається 
в межах 15-17% (табл. 1). У грошовому еквіваленті 15-17 % дорівнюють приблизно 24,1 
– 26,1 млрд дол. США. При цьому 70% логістичних витрат припадає на транспорт 
(16,8 млрд дол. США), 25% – на складське зберігання (6 млрд дол. США) і близько 5% – 
на управління логістичними потоками (1.2 млрд дол. США) (табл. 2.). 

Таблиця 1. Логістичні витрати у 
ВВП (%) 

Краї на США 
Нідер-
ланди 

Китаи  
Япо-
нія 

Укра-
ї на 

Частка 8 7,4 14,5 8,5 15-17 
 

Таблиця 2. Структура логістичних витрат в 
Україні 

Галузь Частка Обсяг 
транспорт 70 % 16.8 млрд. $ 

складське зберігання 25% 6 млрд. $ 
управління логістичними потоками 5% 1.2 млрд. $ 

 

Джерело: розроблено авторами 

Глобалізація економіки та міжнародне співробітництво сприяють розвитку логіс-
тичних підприємств. Варто зазначити, що логістичні послуги реалізуються сектором біз-
несу і в тои  же час залежать від положення державного сектора, а міжнародна логістика 
контролюється прикордонними відомствами. Украї на з огляду на особливості ї ї  геопо-
літичного положення має високии  рівень транспортного потенціалу, оскільки знаходи-
ться на перетині головних транспортних шляхів євразіи ського континенту. Щодо 
зовнішньоторговельної  відкритості національної  економіки, тобто рівня інтегрованості 
внутрішнього ринку у світовии , то національна економіка Украї ни є відкритою, оскільки 
належить до економічних систем з високим значенням експортної  (42–50%) та 
імпортної  (52–56%) квот, індекс відкритості національної  економіки – 102,2–112,9%. 
Аналіз динаміки зовнішньої  торгівлі транспортними послугами наведено в табл. 3 та 4. 

Таблиця 3. Експорт транспортних послуг (тис. дол. США) 

Послуги  2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Транспортні послуги 2922,3 7835,2 8287,1 7981,8 6101,9 5263,2 5300,5 5861,4 5851,4 9109,9 4988,4 
Морського  434,2 1234,3 1099,4 1022,3 850,9 735,9 661,6 612,1 523,3 595,9 606,0 
Річкового  60,5 72,7 63,1 40,4 46,3 44,5 - - - - 25,8 

Повітряного  218,8 1181,9 1485,1 1299,1 1071,3 853,6 882,8 1091,8 1221,6 1419,7 802,2 
Залізничного  328,5 1487,1 1574,3 1531,9 1098,8 751,3 561,1 580,9 538,9 501,7 405,2 

Автомобільного  88,5 254,0 447,3 439,0 459,6 249,1 237,9 273,8 304,4 338,8 339,8 
Трубопровідного  1750,1 3357,7 3247,3 3329,0 2207,9 2258,0 2630,7 2998,2 2959,0 5904,2 2443,2 

Інші допоміжні та 
додаткові 

транспортні послуги 37,1 221,4 337,8 275,1 330,1 341,6 262,9 239,9 233,4 260,0 320,1 
Послуги поштової  та 
кур’єрської  служби 4,5 25,7 29,8 44,6 33,7 - 31,2 30,6 35,8 53,5 46,3 
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Таблиця 4. Імпорт транспортних послуг (тис. дол. США) 

Послуги  2000 2005 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Транспортні послуги 253,2 629,8 1178,9 1581,5 1713,5 1376,6 1153,4 989,3 1213,1 1464,8 1559,1 1061 
Морського  50,7 89,1 143,1 137,4 196,4 243,7 191,7 141,2 222,8 223,0 273,8 309,9 
Річкового  0,4 1,2 1,2 1,0 0,4 к 0,6 0,4 к к 0,5 к 

Повітряного   65,7 189,9 447,6 686,0 635,9 431,0 466,9 357,5 452,4 695,7 757,8 319,9 
Залізничного   120,0 274,8 463,5 599,7 642,0 431,3 287,0 259,9 297,7 283,0 262,7 197,4 

Автомобільного   10,4 54,4 108,5 141,2 193,6 189,8 91,8 114,9 132,8 142,9 157,0 176,5 
Трубопровідного   0,0 5,9 0,6 0,5 0,9 к 98,1 87,2 к к 59,7 к 
Інші допоміжні та 

додаткові 
транспортні послуги 4,0 10,4 10,2 12,2 17,9 15,7 11,3 20,9 16,6 23,4 29,0 27,6 
Послуги поштової  та 
кур’єрської  служби 1,6 4,1 4,2 3,6 3,4 11,4 5,8 7,4 10,5 17,2 18,6 28,2 

Джерело: Державна служба статистики. Динаміка зовнішньої торгівлі 
транспортними послугами. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/  

За даними Державної  служби статистики Украї ни, у 2020 р. експорт транспортних 
послуг склав 4988,4 млн дол. США, наи більшу частку у структурі експорту транспортних 
послуг заи має повітрянии  транспорт – 16,6%, морськии  – 7,5%, залізничнии  – 5,8%, 
автомобільнии  – 4,7%. 

Імпорт транспортних послуг за 2020 р. склав 1061 млн дол. США, в тому числі 
повітрянии  – 47,6%, морськии  – 15,6%, автомобільнии  – 10%. Украї нська транспортно-
логістична мережа охоплює краї ни Європи, Європеи ського Союзу, Азії , Африки, Америки, 
Австралії  та Океанії . За даними 2020 р. простежується негативна динаміка експорту – 
падіння на 45.2% через наслідки пандемії . Імпорт транспортних послуг має тенденцію 
до зростання, але за всіма показниками нижчии , ніж експорт. 

Альтернативним методом оцінювання логістичних систем стало визначення 
ефективності діяльності у сфері логістики. Індекс ефективності логістики (англ. LPI – 
Logistic Performance Index) – індекс Світового банку, якии  розглядає легкість здіи снення 
поставок товарів та стан торгової  логістики на національному та міжнародному рівні, 
вперше був опубліковании  у 2007 році. 

Це середньозважена оцінка за 6 показниками: ефективність процесу оформлення 
(швидкість, простота і передбачуваність формальностеи ) органами прикордонного 
контролю, включаючи митницю; якість торгової  і транспортної  інфраструктури 
(наприклад, порти, залізниці, дороги, інформаціи ні технології );  легкість організації  
поставок за конкурентоспроможними цінами; компетентність та якість логістичних 
послуг (наприклад, транспортних операторів, митних брокерів);  здатність прокладати 
маршрути і відстежувати вантажі; своєчасність відвантаження в напрямку призначення 
в заплановании  або очікувании  час доставки. 

Зазначимо, що Німеччина і Сінгапур мають наи більш ефективну логістику 
(табл. 5). Взагалі останнім часом, як свідчать дані, більшість європеи ських краї н 
покращили показники ефективності власних логістичних систем. Згідно з даними 
реи тингу 2007–2018 рр., позиція Украї ни нестіи ка (табл. 6), що можна пояснити політич-
ною та економічною ситуацією 2013–2014 рр., і в цілому політичною нестабільністю. У 
2018 році логістика Украї ни була оцінена у 2,83 бала и  посіла 14 місце (66 місце проти 80 
у 2016 році та 61 у 2014 році). За останні два роки аналізованого періоду поліпшилися 4 
підіндикатори з 6, а ситуація щодо якості інфраструктури (-0,27 бали, 119 місце), 
своєчасності доставки вантажів (-0,09 бали, 56 місце) дещо погіршилася. Украї на за 
індексом ефективності логістики належить до групи краї н з обмеженим рівнем розвитку 
логістичного середовища и  значно відстає від краї н-лідерів.  

Отже, основними проблемами логістичного сектору є: отримання дозволів на 
здіи снення міжнародних перевезень. Наи частіше не вистачає квот на перевезення в такі 
краї ни, як Австрія, Італія, Польща, Румунія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія. Однак, за 
даними 2020 року украї нським перевізникам оформлено та видано 16000 дозволів, у 
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тому числі універсальних Євро-3, Євро-5, Євро-6; неправильна класифікація 
імпортованих та експортованих товарів; коректність декларування митної  вартості 
товарів та краї ни походження товару; ускладнена и  тривала процедура фітосанітарного 
та ветеринарного контролю; недосконала транспортна інфраструктура – незадовільнии  
стан доріг, наи вища смертність на дорогах у Європі; логістична вартість на 40% більше, 
ніж у краї нах ЄС; погании  стан пасажирських і вантажних вагонів; низькии  потенціал 
використання річок (3%) та менше 1% використання річкового транспорту; закриті 
аеропорти, які мають невизначене функціонування тощо.  

Таблиця 5. Рейтинг країн за Індексом LPI у 2012—2018 рр. 
Ранг Краї на LPI Ранг Краї на LPI Ранг Краї на LPI Ранг Краї на LPI 

2012 2014 2016 2018 
1 Сінгапур 4.13 1 Німеччина 4.12 1 Німеччина 4.23 1 Німеччина 4.20 

2 
Гонконг САР, 

Китаи  
4.12 2 Нідерланди 4.05 2 Люксембург 4.22 2 Швеція 4.05 

3 Фінляндія 4.05 3 Бельгія 4.04 3 Швеція 4.20 3 Бельгія 4.04 

4 Німеччина 4.03 4 
Велика 
Британія 

4.01 4 Нідерланди 4.19 4 Австрія 4.03 

5 Нідерланди 4.02 5 Сінгапур 4.00 5 Сінгапур 4.14 5 Японія 4.03 
6 Данія 4.02 6 Швеція 3.96 6 Бельгія 4.11 6 Нідерланди 4.02 
7 Бельгія 3.98 7 Норвегія 3.96 7 Австрія 4.10 7 Сінгапур 4.00 
8 Японія 3.93 8 Люксембург 3.95 8 Велика Британія 4.07 8 Данія 3.99 

9 США 3.93 9 США 3.92 9 
Гонконг САР, 

Китаи  
4.07 9 

Велика 
Британія 

3.99 

10 
Велика 
Британія 

3.90 10 Японія 3.91 10 США 3.99 10 Фінляндія 3.97 

66 Украї на 2.85 61 Украї на 2.98 80 Украї на 2.74 69 Украї на 2.83 

Джерело: розроблено авторами 

Таблиця 6. Україна в рейтингу Індексу ефективності логістики за 2007–2018 рр. 
Індекс 

ефективності 
логістики 

2007 2010 2012 2014 2016 2018 
Індекс 

ефективності 
логістики 

2007 2010 2012 2014 2016 2018 

Місце Украї ни в 
реи тингу 

73 102 66 61 80 66 
Міжнародні 
поставки 

2,53 2,79 2,72 2,95 2,59 2,83 

Бали Украї ни в 
реи тингу 

2,55 2,57 2,85 2,98 2,74 2,83 
Логістична 

компетентність 
2,41 2,59 2,85 2,84 2,55 2,84 

Митниця 2,22 2,02 2,41 2,69 2,30 2,49 
Відстеження 

товару 
2,53 2,49 3,15 3,20 2,96 3,11 

Інфраструктура 2,35 2,44 2,69 2,65 2,49 2,22 Своєчасність 3,31 3,06 3,31 3,51 3,51 3,42 

Джерело: розроблено авторами 

За експертними оцінками, суттєві зміни на ринку можна буде побачити лише за 
кілька років. А поки наи кращою стратегією для Украї ни буде переи няття досвіду 
розвинених держав. Тож, розглянемо світові тенденції  логістики, з метою сформування 
перспектив для вітчизняної : розвиток аутсорсингу логістики, за непрофільними 
напрямками у свої и  роботі; посилення позиціи  міжнародних логістичних компаніи  на 
ринку транспортних послуг; оптимізація логістичного ланцюга (зменшення часу 
доставки вантажу та витрат); спрощення процедур митного контролю; забезпечення 
високої  якості транспортних засобів; інноваціи нии  підхід у технологічному процесі 
перевезень вантажів; підвищення цін на пальне; диджиталізація документообігу тощо. 

Отже, враховуючи світові тренди, на нашу думку, наи перспективнішим напрямом 
розвитку вітчизняної  логістики вважаємо максимальну інноваціи ність логістичних 
підприємств, що охоплює і якість перевезень, і організацію процесу з максимальним 
рівнем диджиталізації , що дозволить залучати аутсорсингові компанії  и  постіи но 
слідкувати за вантажем, вчасною доставкою та забезпечить цифровии  документообіг, 
що в результаті дасть можливість заощадити час на виконання послуги и  максимально 
оптимізувати роботу логістичної  компанії . 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

В Украї ні сформувалися певні передумови для створення сектору логістичних 
послуг відповідно до міжнародних стандартів якості, комплексності, правового поля. 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4.  

35 

Однак, дании  сектор не повною мірою відповідає світовим трендам логістики. Так, 
аналіз статистичних даних та міжнародних реи тингів показав потенціал для 
подальшого розвитку, чому сприяли виокремлені слабкі та сильні сторони логістичного 
сектору. На дании  момент ринок логістичних послуг Украї ни з огляду на міжнароднии  
ринок має проблеми з організацією митного контролю, логічністю транспортної  
інфраструктури та сполучення, а також із задовільним станом транспорту. Водночас, 
Украї на зацікавлена у покращенні транспортно-логістичних послуг. Для цього необхідні 
наступні заходи: покращення у роботі митних органів та митного контролю; оновлення 
транспортної  інфраструктури; вдосконалення транспортного сполучення.  

Оцінивши проблеми та перспективи даного сектору, можна стверджувати, що 
Украї на не використовує весь свіи  потенціал логістичних можливостеи , і лише 
цілеспрямовані державні реформи можуть змінити дане положення.  
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Анотація  
У статті розглянуто сутність поняття «продовольча система», яке характеризує усі види діяльності, 
пов'язані з виробництвом, переробкою, транспортуванням та споживанням харчових продуктів. 
Продовольчі системи включають майже кожен аспект людського існування, а тому не можуть бути в 
площині лише аграрного сектору, а впливають на наше особисте здоров'я, наших сімей і громад, а також 
на здоров'я навколишнього середовища, нашої економіки та нашої культури. Обґрунтовано залучення 
суспільства до питання формування пропозицій векторів розвитку продовольчих систем в Україні у 
контексті світових трендів в межах національного діалогу з питань трансформації продовольчих систем 
та підготовки до Саміту ООН з продовольчих систем 2021. 
Розкрито взаємозв’язок продовольчих систем та всіх сімнадцяти Цілей сталого розвитку, що мають бути 
враховані у збалансованій продовольчій системі Україні, якій потрібно зберігати і примножувати свій 
продовольчий потенціал з огляду на світові тенденції. Запропоновано інноваційні підходи до трансформації 
продовольчих систем. Насамперед, це стосується таких пріоритетних напрямів, як здорове харчування, 
запровадження екологічно дружніх технологій виробництва та стійкість до ринкової нестабільності й 
доступність харчових продуктів для всіх. Розглянуто ключові напрями та конкретні пропозиції щодо 
заходів, висвітлених в проекті Дорожньої карти, а саме: посилення уваги до диджиталізації процесів в 
аграрному секторі економіки, формування Державного аграрного реєстру як інструменту, що забезпечує 
прозорість реалізації окремих механізмів аграрної політики та ін.    

Ключові слова: продовольча система; трансформація; український контекст; здорове харчування, 
національний діалог, дорожня карта. 
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Abstract  
The article considers the essence of the concept of "food system", which characterizes all activities related to the 
production, processing, transportation and consumption of food. Food systems affect every aspect of human existence 
and therefore cannot be limited to the agricultural sector, but affect our personal health, our families and 
communities, as well as the health of the environment, our economy and our culture. The involvement of society in the 
formation of proposals for vectors of food systems in Ukraine in the context of global trends in the national dialogue 
on food transformation and preparation for the UN Summit on Food Systems 2021 is justified.  
The interrelation of food systems and all seventeen Sustainable Development Goals, which should be taken into 
account in the balanced food system of Ukraine, which needs to preserve and increase its food potential in the light of 
global trends, is revealed. Innovative approaches to the transformation of food systems are proposed. First of all, it 
concerns such priority areas as healthy nutrition, introduction of environmentally friendly production technologies 
and resilience to market instability and availability of food for all. The key directions and specific proposals for 
measures highlighted in the draft Roadmap are considered, namely: increasing attention to digitalization of processes 
in the agricultural sector, the formation of the State Agrarian Register as a tool to ensure transparency in certain 
mechanisms of agricultural policy and others. Attention is paid to the need to comply with the established 
requirements for business processes and food safety, awareness of producers, especially in conditions where the 
responsibility for product safety is put on the manufacturer. A model of HoReCa recovery after the pandemic by 
involving small producers and the development of craft technologies is proposed. The need for a balanced approach 
to the adaptation of the European Green Course for Ukraine, in particular on energy efficiency and sustainable 
resource management.  

Key words: food system; transformation; Ukrainian context; healthy food, national dialogue, road map. 

JEL classification: Q18 

Вступ 

Продовольча система Украї ни у контексті загальної  проблеми економічної  
безпеки досить актуальна, оскільки на ніи  зосереджуються концептуальні напрями 
аграрної  стратегії  та продовольчої  політики за нових умов формування ринкових 
відносин. Забезпечення продовольчої  системи значною мірою залежить від потенціалу 
агропродовольчого сектора. Реалізація аграрної  політики на нинішньому етапі виявила 
певні недоліки. Так, за умов ринкових відносин агропродовольчии  сектор, отримуючи 
економічну свободу, переходить на нові форми господарювання, відмовившись від 
колишніх засобів планування та економічного стимулювання. Проведення такого 
дослідження може вплинути на формування загальних аспектів продовольчих систем, 
основних напрямів, що пропонуються до обговорення на Саміті з продовольчих систем 
2021 та з метою досягнення Цілеи  сталого розвитку 2030 при визначенні завдань щодо 
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виявлення національних пріоритетів у питанні покращення продовольчих систем та 
шляхів ї х досягнення. 

Серед вітчизняних економістів-аграрників особливо змістовні пропозиції  щодо 
формування продовольчої  системи Украї ни у руслі реалізації  Цілеи  сталого розвитку 
знаи шли відображення у роботах О. Бородіної , С. Григорьєва, О. Гои чук, Ю. Губені, 
В. Данкевича, Т. Зінчук, О. Скидана, О. Яценко та ін. Значну увагу на обґрунтуванні 
індикаторів оцінки продовольчого забезпечення зосередили О. Горняк, В. Залізнюк, 
Г. Калетнік, Ю. Лузан, М. Одінцов, Ю. Юрченко та ін.  

Мета та завдання статті 

Метoю статті є обґрунтування основних аспектів трансформації  продовольчих 
систем в украї нському контексті.  

Виклад основного матеріалу 

Створення в Украї ні збалансованої  системи продовольчого господарства 
можливо лише за умов здіи снення прогнозованого механізму державного і 
територіального регулювання аграрного сектору, що включає широкии  комплекс 
заходів щодо впливу держави на систему економічних відносин. Держава повинна 
виступати, з одного боку, як індикатор, здіи снюючи жорсткии  контроль та регулювання 
процесів, що відбуваються в агропродовольчіи  сфері, а з другого – лібералізувати ці 
процеси, даючи тим самим змогу виробникам самостіи но розвиватися під впливом умов 
та законів ринку. 

Протягом червня-вересня 2021 р. в Украї ні організовано декілька заходів та 
зустрічеи  в рамках підготовки проекту Національної  доповіді та проекту Національної  
дорожньої  карти трансформації  продовольчих систем. В обговоренні позиціи  проекту 
Національної  дорожньої  карти трансформації  продовольчих систем взяли участь понад 
120 громадських організаціи  аграрного сектору, з якими працює Мінагрополітики 
Украї ни через спільну групу Мінагрополітики; центральні органи виконавчої  влади: 
Мінагрополітики Украї ни, Мінприроди Украї ни, Міністерство освіти і науки Украї ни, 
Міністерство охорони здоров’я Украї ни, Міністерство закордонних справ Украї ни, 
Держпродспоживслужбу Украї ни, Держлісагентство Украї ни, Держводагентство 
Украї ни, Держекоінспекцію Украї ни, Держрибагентство Украї ни; наукові установи: 
Національнии  інститут стратегічних досліджень при Президенті Украї ни, ННЦ «Інститут 
аграрної  економіки» НААН Украї ни. 

З метою залучення суспільства до питання формування пропозиціи  векторів 
розвитку продовольчих систем в Украї ні у контексті світових трендів в межах 
національного діалогу з питань трансформації  продовольчих систем та підготовки до 
Саміту ООН з продовольчих систем 2021 був проведении  національнии  діалог з питань 
трансформації  продовольчих систем «Продовольчі системи: Украї нськии  контекст».    

Виклики, що стоять  перед кожним урядом та світом в цілому, особливо в 
контексті пандемії  та змін клімату, є досить вагомими. Консолідована позиція всіх 
залучених сторін з урахуванням глобальних трендів є важливою та невід’ємною 
складовою визначення напрямів такого розвитку. Термін «продовольча система» 
позначає усі види діяльності, пов'язані з виробництвом, переробкою, транспортуванням 
та споживанням харчових продуктів, продовольчі системи включають кожнии  аспект 
людського існування, а тому не можуть бути в площині лише аграрного сектору, а 
впливають на наше особисте здоров'я, здоров’я наших сімеи  і громад, а також на 
здоров'я навколишнього середовища, нашої  економіки та нашої  культури.  

При представлені стратегічних напрямів забезпечення продовольчої  безпеки в 
Украї ни варто зазначити, що вдосконалення організації  виробництва – ключове «поле» 
для трансформаціи , та при цьому дуже важливо встановити чіткі індикатори для 
відслідковування прогресу. Це інформація про стан забруднення довкілля суб’єктами 
аграрного сектору та законодавчі обмеження щодо господарської  діяльності, 
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необхідність берегти природу, мінімізувавши забруднення довкілля суб’єктами 
господарювання та забезпечивши максимальну безпечність продукції , і для цього 
необхідно бути готовими до достатньо жорстких вимог.  

Взаємозв’язок продовольчих систем та всіх сімнадцяти Цілеи  сталого розвитку 
мають бути враховані у збалансованіи  продовольчіи  системі Украї ни, якіи  потрібно 
зберігати і примножувати свіи  продовольчии  потенціал з огляду на світові тенденції . 
Інноваціи ні підходи до трансформації  продовольчих систем стосуються таких 
пріоритетних напрямів, як здорове харчування, запровадження екологічно дружніх 
технологіи  виробництва та стіи кість до ринкової  нестабільності и  доступність харчових 
продуктів для всіх. Виникає необхідність зваженого підходу до адаптації  Європеи ського 
Зеленого курсу для Украї ни, зокрема на питання енергоефективності та сталого 
управління ресурсами, хімічними речовинами та ї х застосування у харчових ланцюгах, і 
фінансових інструментах для зеленої  трансформації . 

Головною метою такої  трансформації  має стати забезпечення потреби споживача, 
від поведінки, настрої в та добробуту якого і залежить економічне маи бутнє краї ни 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Складові трансформації продовольчої системи (сформовано авторами) 
Виникає необхідність звернути увагу на окремі важливі фактори: вплив COVID-19 

та інших можливих пандеміи , принципово нові процеси конкуренції , нові комунікації  та 
технології , земельна реформа, зміни клімату та екстремальні погодно-кліматичні умови, 
вирішення питання збалансування акцентів в політиці на дрібних виробників чи 
споживачів продукції . 

Украї нськии  виробник готовии  забезпечити внутрішню продовольчу безпеку та 
нарощувати виробництво продукції  з доданою вартістю, але за умови забезпечення 
владою прогнозованих умов роботи, доступних кредитних ресурсів та захисту права 
власності. 

З метою обґрунтування проблем стіи кості до ринкової  нестабільності та 
доступності продуктів харчування потрібно здіи снити перехід до стіи ких моделеи  
виробництва та збуту, розвитку ринків, розвитку ланцюжків створення вартості, 
орієнтованих на підтримку МСП, розвитку фінансових інструментів, підтримки 
виробництва продукції  з доданою вартістю, зміцнення внутрішнього ринку та 
стимулювання експорту у поєднанні з посиленням взаємодії  зі світовими 
гуманітарними організаціями. Це можна здіи снити на основі таких заходів: 

Дружнє до довкілля 
виробництво 

Стійкість до ринкової 
нестабільності та доступність 

продуктів харчування 

стіи ке споживання, зміни в 
гастрономічніи  культурі, 
зменшення втрат ї жі та 

харчових відходів, підтримка 
запровадження систем 
безпечності харчових 

продуктів та відновлення 
бізнесу в сфері громадського 
харчування після пандемії , 
розвиток крафтового и  
локального виробництва 

Здорове харчування 

відповідь на кліматичні виклики 
через розвиток технологій, 
включаючи трансформацію 
діяльності малих виробників, 
запровадження отримання 

державної підтримки за умови 
дотримання певних 

агроекологічних вимог, акцент на 
ресурсоефективності та 
безпечності довкілля, 

трансформація систем зрошення 

зміцнення внутрішнього 
ринку та стимулювання 
експорту у поєднанні з 
посиленням взаємодії  зі 
світовими гуманітарними 
організаціями, реалізацію 
практичних кроків до 
розвитку інклюзивних 
продовольчих систем в 

Украї ні та підтримку малих 
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- гарантування ролі у забезпеченні світової  продовольчої  безпеки із акцентом на 
дотриманні положень Стратегії  розвитку експорту продукції  сільського господарства, 
харчової  та переробної  промисловості Украї ни на період до 2026, посилення співпраці із 
світовими гуманітарними організаціями; стимулювання виробництва продукції  з 
доданою вартістю, в тому числі використовуючи фіскальні інструменти; зовнішня 
діяльність сприяє сталому виробництву, транспортуванню та споживанню; 

- збільшення частки ММСП у продовольчих системах через загальнодержавну 
підтримку малих виробників харчових продуктів, розширення системи дорадчих послуг; 

- дотримання принципів екологічного та соціального врядування шляхом 
запровадження умов надання державної  підтримки, розробки та запровадження 
національних стандартів звітності про стіи кість, удосконалення управління обігом 
добрив та пестицидів, простежуваність останніх, скорочення використання біологічно 
нерозкладаного пластику, запровадження сталих практик тваринництва з акцентом на 
ї х підтримку, розвиток органічного виробництва, врахування кліматичних змін та 
розвиток агрострахування, акцент на інвестиціях в екологічно дружнє виробництво; 

- наука та освіта – рушії  інноваціи , поліпшення професіи ної  сільськогосподарської  
освіти, запровадження системи агрометеорологічного спостереження, прогнозування 
показників сільськогосподарського виробництва, цифрова трансформація харчових 
ланцюгів. 

Для визначення ключових питань дружнього до довкілля виробництва проведено 
обговорення під егідою Міністерства аграрної  політики та продовольства Украї ни та 
Міністерства економіки Украї ни за підтримки ООН, за участі представників науки, 
бізнесу, громадських та бізнес-асоціаціи . Шлях до кліматичної  неи тральності Украї ни 
буде стосуватися різних сфер, зокрема: украї нського Smart Green Deal, забезпечення 
ресурсоефективності та екологічно дружнього виробництва, біоенергетики, практичних 
кроків до інклюзивних систем харчування, ефективної  роботи агрометеорологічних 
служб, трансформації  систем зрошення та національної  політики у відповідності до 
Коронівіи ської  спільної  програми ООН з питань сільського господарства [2, 3].  

З урахуванням посилення впливу змін клімату на сільське господарство, 
параметри забезпечення продовольчої  системи та впливу на продовольчі системи та все 
зростаючии  вплив чинників довкілля та клімату на формування національних та 
наднаціональних політик у сфері торгівлі, регуляції  промислового та аграрного 
виробництва, споживання харчових продуктів. 

Ключовими результатами можна вважати:  
- адаптацію нормативно-правової  бази до політики ЄС «Зелении  курс» з 

урахуванням особливостеи  Украї ни в контексті удосконалення системи управління 
ґрунтами та моніторингу якості ґрунтів, моніторингу біоресурсів та природних ресурсів, 
зростання ваги інструментів фінансування та страхування з урахуванням 
агроекологічних та кліматичних тенденціи , запровадження агроекологічних показників 
при наданні державної  підтримки сільськогосподарським виробникам, розвиток 
органічного виробництва, добробут тварин, гармонізацію підходів до управління із 
заходами ЄС від «ферми до виделки»; 

- стале управління природними ресурсами, включаючи питання управління 
лісами, акцент на якості води та раціональному інноваціи ному розвитку зрошувальних 
систем та дренажу, циркулярному використанні води; 

- адаптацію виробничих процесів в сільському господарстві до кліматичних змін 
через визначення Другого національного внеску до Паризької  угоди у відповідності до 
принципів Коронівіи ської  спільної  програми ООН з питань сільського господарства за 
основними напрямами, а саме: ґрунти, використання корисних речовин та ї х залишків, 
водні ресурси, тваринництво, управління кормами та відходами та все, що пов’язано з 
соціально-економічними параметрами, а також розробки інформаціи ної  платформи, 
орієнтованої  на адаптацію украї нських продовольчих систем до змін клімату; 
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- скорочення викидів парникових газів, в тому числі через розвиток 
біоенергетики, сприяння вуглецевому землеробству та удосконалення моніторингу 
викидів парникових газів; 

- підвищення енергоефективності харчових систем через сприяння застосуванню 
технологіи  виробництва, в яких застосовуються відновлювані джерела енергії , 
розширення використання залізничних та водних шляхів, унормування «наи кращих 
доступних технологіи » та «наи кращих доступних практик» щодо енергоефективності 
ферм. 

Для досягнення успіху політика охорони довкілля, адаптації  до змін клімату має 
застосовувати наскрізнии  принцип по всьому ланцюгу та у всіх сферах продовольчих 
систем. Ігноруючи ті виклики, що стоять сьогодні перед світом, є ризик випасти з 
сучасного контексту та, як результат, стати неконкурентоздатними на міжнародніи  
арені. Виникає позиція збалансування економічного ефекту у сільськогосподарських 
виробників в короткотерміновому періоді та запровадження технологіи  дружнього до 
довкілля виробництва. 

Ключові напрями та конкретні пропозиції  щодо заходів висвітлені в проекті 
Дорожньої  карти, а саме: посилення уваги до диджиталізації  процесів в аграрному 
секторі економіки, формування Державного аграрного реєстру як інструменту, що 
забезпечує прозорість реалізації  окремих механізмів аграрної  політики та основи 
формування інформації  як підстави для прии няття управлінських рішень; формування 
інформаціи но-просвітницької  складової , зокрема у контексті Державного аграрного 
реєстру; розвиток інструментів співробітництва з територіальними громадами. 

Особливу увагу потрібно звернути на питання доступу до здорового харчування 
для всіх категоріи  населення; стіи ке споживання; зміни в гастрономічніи  культурі; 
зменшення втрат ї жі та харчових відходів; безпечність харчових продуктів; відновлення 
HoReCa після пандемії .  

Украї на має власну багатовікову кулінарну культуру, і важливість винаи дення 
шляхів, які допоможуть втілити цілі сталого розвитку та впровадити нові підходи до 
формування збалансованого раціону кожного украї нця, а особливо дітеи .  

Здіи снюється збільшення державної  допомоги малим фермерам за програмами 
пільгового кредитування до 1 млн грн. терміном до 10 років, і ці кошти можна буде 
використати на купівлю землі, на придбання агрообладнання та технологіи  за вибором 
фермера для виробництва продуктів здорового харчування. Існує необхідність 
дотримання встановлених вимог до господарських процесів та безпечності харчових 
продуктів, обізнаності виробників, особливо в умовах, коли відповідальність за 
безпечність продукції  лежить на виробникові. Модель відновлення HoReCa після 
пандемії  за рахунок залучення малих виробників та розвитку крафтових технологіи  
повинна стати основним пріоритетом для Украї ни. 

Не завжди безпечні продукти відносяться до збалансованого харчування і є 
необхідність проводити роботу з підвищення обізнаності украї нців щодо якості ї жі. 
Здорова та різноманітна ї жа у достатніи  кількості для всіх в Украї ні: вдосконалення 
національної  системи харчування у школах, забезпечення наявності та доступності 
продовольчої  продукції  спеціального призначення для людеи  із частковою харчовою 
непереносимістю, збільшення частки вітамінізованих харчових продуктів відповідно до 
«Рекомендаціи  ВООЗ щодо збільшення вмісту вітамінів та мікроелементів у продуктах 
харчування», розроблення національної  системи відповідального споживання, 
скорочення втрат продовольства та скорочення відходів, впровадження системи 
простежуваності різних ланцюгів доданої  вартості; зміна культури споживання 
харчових продуктів та відновлення після пандемії : збільшення ринкової  частки 
напівфабрикатів і готових для споживання продуктів, забезпечення післяпандеміи ного 
відновлення сегменту HoReCa, запровадження кредитних механізмів підтримки HoReCa, 
реструктуризація наявних кредитів, підтримка ініціатив, спрямованих на поліпшення 
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добробуту працівників у різних секторах, пов'язаних із продовольчою продукцією, 
включно з HoReCa, гастротуризм та виробництво крафтових продуктів, сприяння 
розвитку загальнонаціональної  культури споживання вина, зростання споживання 
украї нських вин. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Украї на віддана цінностям та цілям, визначеним у порядку денному в галузі 
сталого розвитку на період до 2030 року. Цілі сталого розвитку (ЦСР) інтегровані в 
державну політику на засадах «нікого не залишити осторонь». За підсумком 2019 року 
(Цілі сталого розвитку. Украї на. Добровільнии  національнии  огляд. 2020), Украї на у 
цілому досягла прогресу за 15-ма з 17-ти цілеи : з високою и мовірністю досягнення 
цільових показників є Цілі 1, 3, 4, 5; ключова Ціль 2 для трансформації  продовольчих 
систем знаходиться в зоні середньої  и мовірності досягнення. Аграрнии  сектор є 
надзвичаи но важливим для економіки Украї ни, оскільки забезпечує понад 15% ВВП 
(GDP), до 17% заи нятості (включаючи самозаи нятих) та маи же 40% експорту краї ни. 
Разом з тим, Цілі 13, 14 та 15 потребують посиленої  уваги, особливо з урахуванням 
високої  залученості природних ресурсів до процесу виробництва, що и  знаи шло 
відображення в напрямах трансформації  продовольчих систем, визначених в результаті 
Національного діалогу. 
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НЕОРТОДОКСАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Шибаєва Н. В., Бабан Т. О. Неортодоксальнии  погляд на розвиток сільських територіи . 
Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 4. C. 43–51.  

Анотація  
У статті визначено роль сільськогосподарських підприємств, сільських громад та держави у розвитку 
сільських територій України. 
Надано авторське бачення категорії «сільські території» для цілей даного дослідження. Узагальнено 
функції, які притаманні сільським територіям. Визначено інтегральну функцію сільських територій, яка 
полягає у створенні просторового базису для комфортного життя людей, економічної діяльності, 
збереженні та примноженні біо- та ландшафтного різноманіття.  
Проаналізовано основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств, показники розвитку 
галузі сільського господарства та соціально-економічні показники рівня та якості життя мешканців 
сільських територій. Визначено, що позитивна динаміка показників агровиробництва в Україні не 
супроводжується відповідним покращенням рівня життя мешканців сільських територій. Зроблено 
висновок про необхідність модифікації ролі сільськогосподарських підприємств через дотримання 
принципів сталого розвитку при максимізації їх цільових функцій. 
Досліджено участь держави і об’єднаних територіальних громад (ОТГ) у розвитку сільських територій. 
Зазначено, що в Україні на державному рівні підтримка розвитку сільських територій здійснюється 
переважно на основі галузевого підходу за наявності елементів територіального підходу. До таких 
елементів належить фінансування інфраструктурних проєктів у сільській місцевості. Проведена в країні 
децентралізація підсилила роль ОТГ у розвитку сільських територій. Визначено переваги та виклики, з 
якими стикаються ОТГ у процесі планування розвитку сільських територій.  
Обґрунтована важливість збереження переваг, які мають сільські території. Підкреслюється, що 
розбудова інфраструктури сільських територій, покращення їх екологічного стану можлива при спільних 
зусиллях держави, органів місцевого самоврядування, підприємств. 

Ключові слова: сільські території, рурбанізація, децентралізація, сільськогосподарські підприємства, 
сталий розвиток. 
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Abstract 
The article identifies the role of agricultural enterprises, rural communities, and the state in the development of rural 
areas of Ukraine. 
The author gives her vision of the category “rural areas” for this study and summarizes the functions inherent in rural 
areas. This paper determines the integrated function of rural areas, which is to create a spatial basis for comfortable 
living, economic activity, preservation, and enhancement of bio- and landscape diversity. 
The article analyzes the main indicators of activity of agricultural enterprises, indicators of agricultural development, 
and socioeconomic indicators of the level and quality of life of rural residents. It is determined that the positive 
dynamics of agricultural production in Ukraine is not accompanied with a corresponding improvement in living 
standards of rural residents. It is concluded that it is necessary to modify the role of agricultural enterprises through 
compliance with the principles of sustainable development while maximizing their target functions. 
The paper examines the participation of the state and united territorial communities (UTC) in rural development. It 
is outlined that in Ukraine support for rural development at the state level is carried out mainly based on a sectoral 
approach in the presence of elements of a territorial approach. Such elements include the financing of infrastructure 
projects in rural areas. Decentralization in the country has strengthened the role of UTC in rural development. The 
paper identifies the advantages and challenges faced by UTC in the process of rural development planning. 
The importance of maintaining the advantages of rural areas is substantiated. It is emphasized that the development 
of rural infrastructure, the improvement of its ecological condition is possible with the common efforts of the state, 
local governments, and enterprises. 

Keywords: rural areas, rurbanization, decentralization, agricultural enterprises, sustainable development.  

JEL classification: O18 

Вступ 

Сільські території  заи мають близько 80% площі Украї ни, на них проживає понад 
12,5 млн осіб. Сільські території  надають мальовничі краєвиди, біорізноманіття всьому 
суспільству та забезпечують роботою 2,7 млн осіб в Украї ні. Для висвітлення ролі 
сільських територіи  Украї ни можна застосувати частину гасла Європеи ського Союзу: 
«Сільські раи они – це тканина нашого суспільства та серцебиття нашої  економіки. Вони 
становлять основу нашої  ідентичності та нашого економічного потенціалу» [1]. 

На жаль, друга частина цього гасла – «Ми будемо дбаи ливо ставитися до наших 
сільських місцевостеи  та інвестувати у ї х маи бутнє» - не відповідає сучасному ставленню 
до сільських територіи  Украї ни: більшість сільських територіи  характеризується 
низькими показниками соціально-економічного розвитку, несприятливою 
демографічною ситуацією, високим рівнем міграції  сільського населення, низькою 
забезпеченістю медичними та освітніми закладами. На відміну від інших краї н, де 
політика щодо сільських територіи  розвивається и  удосконалюється, в Украї ні вона 
знаходиться на етапі становлення.  

Тому важливим є створення теоретичного підґрунтя даного напряму політики з 
урахуванням наявних і бажаних орієнтирів розвитку сільських територіи .  

У дослідження сучасних питань розвитку сільських територіи  зробили внесок 
закордонні науковці: Дж. Андерсон, Х. Слінгерленд, А. Бонфілд, Р. Сантос, П. Вукович. 
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Не оминають своєю увагою розвиток сільських територіи  і вітчизняні науковці: 
В. Бои ко, І. Залуцькии , Т. Зінчук, А. Лісовии , М. Малік, О. Павлов, Х. Притула, В. Славов, 
М. Талавиря, М. Хвесик та багато інших. 

Але недостатнє врахування багатофункціональності сільських територіи , 
зосередження уваги переважно на виконанні агропродовольчої  функції , відставання 
показників рівня доходів і якості життя мешканців сільських територіи  свідчать про 
необхідність подальших теоретичних напрацювань, які окреслять перспективні вектори 
та визначать комплекс заходів з боку держави, сільських громад, підприємств щодо 
сталого розвитку сільських територіи .   

Мета статті 

Визначити роль сільськогосподарських підприємств, сільських громад та 
держави у розвитку сільських територіи  Украї ни. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

«Сільські території » як категорія наукового дослідження має багато ознак: 
поселенську, територіальну, економічну, екологічну. Категорія «сільські території » 
широко використовується в наукових дослідженнях, проте у визначенні ї ї  сутності, 
змісту переважає вузькоспеціалізовании  підхід, тобто кожна наукова дисципліна щодо 
категорії  «сільські території » виокремлює власне дослідницьке поле. Заслуговує на 
увагу визначення, яке міститься у проєкті нормативно-правового акту: «сільська 
місцевість – територія, на якіи  розташовані сільські поселення, сільськогосподарські та 
інші угіддя, ліси, водои мища, об’єкти транспортної  та іншої  інфраструктури, що 
обслуговуються мешканцями сільських населених пунктів» [8]. 

Р. Коробенко систематизував сучасні підходи до тлумачення категорії  «сільські 
території » і визначив такі класифікаціи ні ознаки, як: 1) просторово-територіальні; 
2) структурні; 3) адміністративно-правові; 4) функціонально-господарські [5]. 

Ґрунтуючись на проведених науковцями дослідженнях, ми можемо констатувати, 
що аналіз сільських територіи  має міждисциплінарнии  характер, сільські території  
розглядаються в розрізі географічних, регіональних, економічних та управлінських 
наук; існують кілька десятків визначень категорії  «сільські території », що свідчить про 
складність і багатогранність явища. Авторське бачення даної  категорії  для цілі 
дослідження є наступним. Змістовнии  характер категорії  «сільські території » (руральні 
від англ. «rural») знаходить свіи  прояв у тому, що економічна діяльність та 
життєдіяльність в цілому в ї х межах відбувається у безпосередньому зв’язку з 
природним середовищем. Результати цієї  діяльності значною мірою залежать від 
природних умов і природно-ресурсного потенціалу конкретної  території . На результати 
діяльності також впливають інституціи ні фактори – особливості менталітету мешканців 
сільських територіи . Змістовне наповнення категорії  «сільські території » важливе для 
розуміння ї х функціонального призначення та визначення векторів розвитку.  

Ми узагальнили функції , які, на думку більшості науковців, притаманні сільським 
територіям. До таких функціи  належать: виробнича (агропродовольча) ‒ забезпечення 
продовольчої  безпеки краї ни; демографічна ‒ відтворення населення; трудоресурсна ‒ 
забезпечення економіки трудовими ресурсами; житлова ‒ утворення території  
проживання; екологічна ‒ збереження ландшафтного та біорізноманіття; культурно-
етнічна ‒ збереження традиціи ; рекреаціи на ‒ створення умов для відпочинку. Ми 
визначили інтегральну функцію сільських територіи , яка полягає у створенні 
просторового базису для комфортного життя людеи , розвитку економічної  діяльності, 
збереженні та примноженні біо- та ландшафтного різноманіття.  

Незважаючи на концепцію багатофункціональності, яка розповсюджується як на 
сільське господарство, так і на сільські території , є об’єктивні фактори (впровадження 
досягнень НТП, зростання капіталоозброєності та відповідне підвищення продуктив-
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ності праці і скорочення кількості заи нятих у галузі), які свідчать про недоцільність 
ототожнення розвитку останніх виключно із галуззю сільського господарства. 

Тим не менш, наи частіше розвиток сільських територіи  пов’язується саме із 
сільським господарством, якии  в Украї ні формує понад 15% ВВП, 10% ВДВ [3]. 

На основі даних офіціи ної  статистики ми проаналізували основні показники 
діяльності сільськогосподарських підприємств, показники розвитку галузі сільського 
господарства та соціально-економічні показники, які відображають рівень та якість 
життя мешканців сільських територіи  (табл. 1).  

Таблиця 1. Окремі показники діяльності сільськогосподарських підприємств і 
доходів сільських мешканців у 2018-2020 рр. 

Показники 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Сільськогосподарські підприємства, що отримали прибуток, % 86,8 83,5 83,2 

Продуктивність праці у сільському господарстві (у постіи них цінах), тис 
грн/особу 

867,7 928,6 857,2 

Кількість заи нятих у сільському господарстві, тис осіб 2937,6 3010,4 2721,2 

Питома вага заи нятих у сільському господарстві, % 18,0 18,2 17,1 

Доходи у сільських мешканців, грн 9867,3 10884,4 11470,2 

У відсотках до доходів містян, % 87,0 88,4 90,9 

Кількість фермерських господарств 33164 32452 31851 

Середньомісячна номінальна заробітна плата в Украї ні, грн 8865 10497 11591 

Середньомісячна номінальна заробітна плата в сільському господарстві, грн 7557 8856 9757 

Джерело: [3]. 

Діяльність сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств не 
має суттєвого впливу на ринок праці сільських територіи . Серед заи нятих у сільському 
господарстві у фермерських господарствах працює менше 4%. Агрохолдинги також не 
впливають на створення нових робочих місць: завдяки сучасніи  техніці і технологіям 
вони не потребують такої  кількості робітників, якої  потребувало сільське господарство 
у минулому. Усталении  показник питомої  ваги прибуткових сільськогосподарських 
підприємств понад 80% не забезпечує відповідного зростання рівня життя у сільських 
територіях. Якщо середньомісячна номінальна заробітна плата в Украї ні за підсумками 
2020 р. була 11591 грн., то у сільському господарстві вона становила 75% від середньої  
по краї ні. Результатом низької  оплати праці, відсутності робочих місць у сільських 
територіях стає підвищення рівня бідності, міграції  працездатного сільського населення 
до міст. 

Рівень життя мешканців сільських територіи  відрізняється від рівня життя у 
містах за рівнем доходів, структурою витрат, доступом до медичних і соціальних послуг, 
послуг громадського транспорту, послуг інтернету. 

Отже, позитивна динаміка показників агровиробництва в Украї ні не 
супроводжується відповідним покращенням рівня життя мешканців сільських 
територіи . Пояснюємо це об’єктивними умовами відтворення у сучасному сільському 
господарстві: трудозберігаючими технологіями, використанням новітньої  техніки та 
скороченням кількості заи нятих у галузі. Водночас вважаємо, що об’єктивні умови не 
зменшують, а модифікують роль сільськогосподарських підприємств у розвитку 
сільських територіи . Модифікація полягає у дотриманні принципів сталого розвитку з 
боку сільськогосподарських підприємств при максимізації  ї х цільових функціи , 
забезпечення продовольчої  безпеки краї ни. Така стратегія дозволить узгодити функції  
сільськогосподарських підприємств і функції  сільських територіи  (рис. 1), що створить 
синергетичнии  ефект ї х взаємодії  (покращення економічних, соціальних, екологічних 
показників, створення потенціи них можливостеи  розвитку підприємств і сільських 
територіи  у маи бутньому). 
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Об’єктивна неспроможність сільськогосподарських підприємств самостіи но 
забезпечити розвиток сільських територіи  актуалізує питання участі у розвитку інших 
суб’єктів, якими ми вважаємо державу та об’єднані територіальні громади (ОТГ).  

Впровадження принципів сталого розвитку на всіх рівнях національної  економіки 
є компетенцією держави, про що свідчить Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: 
Украї на» [6].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функції сільських територій та сільськогосподарських підприємств 

Роль держави у розвитку сільських територіи  традиціи но пов’язується із 
проведенням відповідної  політики, основу якої  формують ті чи інші теоретичні підходи. 
Основними підходами до розуміння сільського розвитку є галузевии  і територіальнии . 
При галузевому підході сільськии  розвиток ідентифікується із модернізацією та 
розвитком сільського господарства, сільські території  виступають як сукупність 
ресурсів для сільського господарства, а ї х основною функцією є виробництво 
сільськогосподарської  продукції . У разі домінування цього підходу переважає підтримка 
виробників. У межах зазначеного підходу не враховуються зміни у взаємовідносинах 
сільської  і міської  територіальних підсистем суспільства, багатофункціональність 
сільських територіи . Територіальнии  підхід ідентифікує розвиток сільських територіи  
із використанням всіх ресурсів, що знаходяться на означених територіях, ї х інтеграцією 
на місцевому рівні та формуванням економічно активних територіальних громад при 
стимулюванні несільськогосподарських видів діяльності (промислів, ремісництва, 
надання різноманітних послуг) та збереження довкілля. Незважаючи на теоретичне 
обґрунтування доцільності запровадження даного підходу вітчизняними науковцями, 
отримані практичні результати використання територіального підходу у провідних 
краї нах світу, в Украї ні ж територіальнии  підхід до розвитку сільських територіи  не 
отримав поширення.  

Аналіз видатків Державного бюджету, розпорядником яких є Міністерство 
агрополітики, свідчить про переважання підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників. Ухвалена у березні 2021 р. Національна економічна стратегія Украї ни 
на період до 2030 р. визначає 20 напрямів економічного розвитку, стратегічні цілі за 
кожним з них, опис шляхів ї х досягнення [7]. Серед стратегічних цілеи  Напряму 9. 

інтегральна: створення просторового базису для комфортного життя людеи , розвитку 
економічної  діяльності, збереження та примноження біо- та ландшафтного різноманіття 
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«Агропромисловии  сектор та харчова промисловість» відсутні орієнтири розвитку 
сільських територіи , натомість підтримка та розвиток сільських територіи  віднесені до 
шляхів досягнення цілеи  за цим Напрямом (підтримка сільського розвитку та 
збереження традиціи ного способу життя у сільськіи  місцевості, підвищення добробуту 
сільського населення, саморозвитку та самореалізації  сільського населення; 
диверсифікація сільської  економіки, створення умов для розвитку бізнесу, розвитку 
сільського зеленого туризму; сприяння забезпеченню сільських мешканців 
соціальними, культурно-освітніми, побутовими послугами та об’єктами соціальної  
інфраструктури; створення Фонду розвитку сільських територіи ) [7]. 

Перелік завдань на шляху досягнення стратегічних цілеи  за Напрямом 9, 
доводить, що розвиток сільських територіи  є одним зі шляхів (без конкретики та 
системи показників) досягнення Агропромисловим сектором та харчовою 
промисловістю стратегічних цілеи . Звідси робимо висновок, що у державніи  політиці 
Украї ни щодо розвитку сільських територіи  продовжує домінувати галузевии  підхід. 

За відсутності самостіи ної  державної  стратегії  розвитку сільських територіи  на 
практиці стратегією розвитку сільських територіи  на рівні держави є проведена в краї ні 
адміністративна реформа – децентралізація. Не заперечуючи потенціи них можливостеи  
децентралізації , зауважимо, що процеси децентралізації  у короткостроковому періоді 
суттєво не вплинули на рівень і якість життя мешканців сільських громад. За підсумками 
2019 р. обсяг валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу в Украї ні 
становив 94661 грн, наи вищии  показник був у Киї вськіи  області – 123267 грн, 
наи нижчии  у Тернопільськіи  – 54833 грн [2]. Нерівномірнии  рівень соціально-
економічного розвитку регіонів поглиблюється на рівні міст, селищ, сіл. 

В умовах децентралізації  держава здіи снює фінансову підтримку 
інфраструктурних проєктів на сільських територіях. Протягом 2017-2019 років з 
державного бюджету місцевим бюджетам ОТГ було спрямовано 5360 млн грн. 
Наи більше коштів було спрямовано на об’єкти освіти ‒ 1274 млн грн. (23,8% від 
загального обсягу), об’єкти дорожньо-транспортної  інфраструктури – 1160 млн грн 
(21,6%), закупівлю транспортних засобів – 1074 млн грн (20,0%) [4]. Також розбудові 
інфраструктури сільських територіи  сприяє програма «Велике будівництво», у межах 
якої  у 2020-2021 рр. було відремонтовано понад 5000 км доріг місцевого значення.  

Розбудова інфраструктури сільської  місцевості створює можливості для ї ї  
подальшого розвитку, зменшення розриву між показниками забезпечення соціальними 
благами між містом і селом. Визнаючи важливість цих заходів, ї х узгодженість із 
класичними функціями держави у ринковіи  економіці (надання суспільних благ), 
зазначимо, що на середньо- і довгостроковии  періоди законодавчо ці заходи не 
визначені. Така ситуація підсилює невизначеність умов функціонування суб’єктів і 
перспективи розвитку сільських територіи . 

В умовах децентралізації  підвищується роль ОТГ у розвитку сільських територіи . 
ОТГ прии мають програми соціально-економічного розвитку в межах власних територіи  
на 2-3 роки, але на практиці програми мають необов’язковии  характер. На рівень ОТГ 
держава передала низку функціи  у сфері надання адміністративних, освітніх, медичних, 
культурних послуг, землевпорядкування та містобудування. Також ОТГ отримали 
більше фінансових ресурсів, що у сукупності надало ї м реальні важелі впливу на 
розвиток сільських територіи . Водночас це загострило суперечності та виявило 
складнощі розвитку сільських територіи . Потреби наповнення місцевих бюджетів 
подекуди призводять до нехтування екологічними та соціальними питаннями на 
користь короткострокових економічних потреб. Бажання зробити сільські території  
більш індустріалізованими шляхом розміщення видобувних і промислових підприємств 
сприяє підвищенню фінансової  спроможності громад у короткостроковому періоді. Але 
у довгостроковому періоді може позбавити сільські території  ї х конкурентних переваг, 
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знищити екологічну привабливість, ландшафти та біорізноманіття, що порушує 
розвиток територіи  на принципах сталості та багатофункціональності. 

Вважаємо, що органам державної  влади, органам місцевого самоврядування варто 
звернути увагу на ті загальносвітові позитивні тенденції , які не оминають сільські 
території  Украї ни, але поки що не знаи шли належного висвітлення у науковіи  літературі 
і практиці сприяння розвитку сільських територіи .  

Враховуючи проведене дослідження, і з огляду на світові виклики, наи важли-
вішими ресурсами сільських територіи  вважаємо людські та природні ресурси. Щодо 
кількості та якості людських ресурсів, то для сільських територіи  можливі дві стратегії : 
втримати сільських мешканців або стимулювати приплив містян. Для цього необхідне 
збереження і примноження переваг, які існують або потенціи но можуть бути у сільських 
територіи . Наи перше – це простір: збережении  природнии  ландшафт, наявність землі 
під забудову, яка наи частіше має конкурентну ціну. Важливість таких факторів 
загострила світова пандемія COVID-19. Карантинні обмеження активізували попит на 
заміську нерухомість як у світі, так і в Украї ні. Так, у 2020 р. продажі будинків у 
передмісті Києва, в порівнянні з 2019-м, збільшилися на 20% (за даними NAI Ukraine). Як 
результат, зросла і вартість нерухомості в середньому до 40%, залежно від 
інфраструктури та екологічного стану територіи .  

За даними ООН у 2014 р. 54% населення мешкало у містах, до порівняння у 1950 р. 
цеи  показник був 30%. За прогнозами, питома вага містян зросте до 66 % у 2050 р. 
Загальносвітові процеси урбанізації  не можна зупинити, але сільські території  можуть 
створювати альтернативи: для певної  частини домогосподарств привабливим стане 
сільськии  ритм, якии  є не такии  напружении , як у великих містах. Звідси, іншою 
перевагою сільських територіи  є відміннии  від міського спосіб життя – slow life – явище, 
що виникло ще наприкінці ХХ ст. як реакція на швидкі темпи глобалізації .  

Але для утримання людських ресурсів важливим є збереження природних 
ресурсів. Процеси глобалізації  та суспільної  трансформації  визначили пріоритетними 
питання збереження навколишнього природного середовища. Протягом тривалого часу 
економічнии  розвиток сільських територіи  Украї ни супроводжувався незбалансованою 
експлуатацією природних ресурсів, недостатньою увагою до питань навколишнього 
природного середовища.  

Залучення людських ресурсів в умовах об’єктивного скорочення кількості 
заи нятих у сільському господарстві, поширеного сприи няття сільських територіи  як 
відсталих, актуалізують питання за рахунок якої  доданої  вартості буде забезпечена 
якість життя тих людеи , які прии муть рішення жити у сільських територіях.  

Серед альтернативних видів економічної  діяльності для сільських територіи , 
наи частіше згадують туризм. Позитивних прикладів багато у регіонах, які мають 
рекреаціи нии  потенціал. Але вважаємо, що не варто покладатися виключно на туризм 
для всіх сільських територіи , то ж треба визначати інші види економічної  діяльності, які 
в умовах переходу до постіндустріального суспільства здатні забезпечити розвиток 
сільських територіи . Ми вважаємо, що розповсюдження цифрових технологіи  дозволить 
представникам окремих професіи  мешкати у сільських територіях і працювати у режимі 
віддаленого доступу. Але на початок 2021 р. в Украї ні було 15,5 тис. сіл, де відсутніи  
швидкіснии  інтернет. Там проживає близько 3,5 млн украї нців. Для вирішення зазначеної  
проблеми Уряд запланував програму, обсяг фінансування якої  у Державному бюджеті 
Украї ни на 2021 р. становив 500 млн грн. Очікується, що мешканці сільських територіи  від 
реалізації  цієї  програми отримають нові можливості, а економіка – зростання ВВП. За 
дослідженнями Світового банку, зростання проникнення швидкісного інтернету на 10% 
приводить до росту ВВП краї ни на 1-2%.  

В цьому зв’язку важливою є тенденція, яка набула прояву у розвинутих краї нах і 
тільки набирає оберти в Украї ні ‒ рурбанізація. Рурбанізація – процес поширення 
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міських форм та умов життя на сільську місцевість (англ. rural – сільськии , urban – 
міськии ). Рурбанізація може супроводжуватись міграціями міського населення у сільські 
раи они, перенесенням в сільську місцевість форм господарської  діяльності, характерних 
для міст. В Украї ні є приклади ініціатив на кшталт Маи стерні сільської  молоді, Школи 
сільських лідерів чи громадських просторів у селах. Є окремі приклади сучасних 
«колоністів», які, хто з доброї  волі приї хав з Бельгії , Італії  чи Швеи царії , а хто через 
вимушене переселення поселився у сільську місцевість. 

Процес рурбанізації , якии  присутніи  і в Украї ні, виявив недостатнє забезпечення 
сільських територіи  суспільними благами (в першу чергу сучасною інфраструктурою). 
Дослідження вітчизняних вчених свідчать, максимальнии  рівень обладнання сільських 
помешкань водопроводом та каналізацією, якого можна досягти виключно за рахунок 
зростання доходів населення, становить 65% [9]. Отже, для вирішення цього питання 
потрібна державна підтримка через запровадження відповідних програм та участь 
органів місцевого самоврядування. З урахуванням останнього положення, вважаємо 
доцільним прии няття спеціальної  регіональної  програми «Нове украї нське село», яка 
забезпечить фінансування з Фонду регіонального розвитку та з інших секторальних 
бюджетних програм для сільських громад. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Проаналізувавши під іншим кутом зору перспективи розвитку сільських 
територіи , визначивши роль підприємств, громад і держави у зазначеному процесі, ми 
діи шли висновку, що виконання інтегральної  функції  сільських територіи  в сучасних 
умовах не може бути забезпечено виключно сільськогосподарськими підприємствами. 
Позитивна динаміка показників сільського господарства, стіи ка питома вага 
прибуткових підприємств, збільшення кількості фермерських господарств, наявність 
агрохолдингів не мають суттєвого впливу на підвищення рівня і якості життя мешканців 
сільських територіи , покращення екологічних та інфраструктурних показників. 
Економічна ситуація щодо сільськогосподарських підприємств обумовлена 
об’єктивними умовами відтворення у сільському господарстві. Виявлені тенденції  
свідчать про модифікацію ролі сільськогосподарських підприємств у забезпеченні 
розвитку сільських територіи  шляхом впровадження у ї х діяльність принципів сталого 
розвитку під час максимізації  цільової  функції  – максимізації  прибутку та реалізації  
інших важливих функціи  (забезпечення продовольчої  безпеки).  

Об’єктивна неможливість сільгосппідприємств забезпечити виконання 
інтегральної  функції  сільських територіи  викликає активізацію зусиль у цьому процесі 
інших суб’єктів, в першу чергу держави та сільських громад.  

Поточна роль держави у розвитку сільських територіи  ґрунтується переважно на 
галузевому підході ‒ підтримці сільгоспвиробників та реалізації  адмінреформи – 
децентралізації . Натомість доцільним є запровадження територіального підходу, якии  
може бути реалізовании  шляхом розвитку інфраструктури і посилення уваги до 
екологічної  складової  сільських територіи . Децентралізація потенціи но підсилила роль 
громад у розвитку територіи , але виявила переважання короткострокових цілеи  над 
довгостроковими перспективами сільських територіи . 

В умовах глобальної  урбанізації  важливим є збереження переваг, які мають 
сільські території  (природні ландшафти, біорізноманіття, можливість slow life, 
наявність землі під забудову) та забезпечення ї х сучасною інфраструктурою. Такі 
переваги є стимулами для поширення рурбанізації , альтернативних видів економічної  
діяльності, а отже утримання і залучення такого важливого ресурсу, як людськии  
капітал. Розбудова інфраструктури сільських територіи , покращення ї х екологічного 
стану можливе при спільних зусиллях держави і органів місцевого самоврядування. 
Безумовно, така діяльність вимагає додаткового навантаження на державнии  і місцеві 
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бюджети, але уможливить розвиток сільських територіи , ї х конкурентоспроможність, 
підвищить ї х соціально-економічні та екологічні показники, зробить сільські території  
привабливими для життя та економічної  діяльності.  
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ 

Бушинськии  Є. В. Аналіз впливу інвестиціи ної  привабливості на підвищення рівня 
конкурентоспроможності регіонів. Український журнал прикладної економіки та техніки. 
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Анотація  
Обґрунтовано, що концентрація економічної діяльності визначає інвестиційну привабливість, саме тому 
між цими двома економічними категоріями існують двосторонні відносини, тобто привабливість 
визначає концентрацію, а концентрація – привабливість. Досліджено сутність поняття «інвестиційна 
привабливість», що дозволило встановити тісний взаємозв’язок з потенціалом розвитку регіону. 
Визначено, що через багатовимірність економічних категорій «інвестиційна привабливість» та 
«потенціал розвитку регіону», вони частково описують одну й ту саму проблему, тобто можливості 
регіонального розвитку. Запропоновано інвестиційну привабливість визначати як імовірність або 
масштаб реалізованих інвестицій, при цьому потенціал розвитку як ресурс та ступінь використання 
факторів, що обумовлюють розвиток на регіональному рівні, відтак це дозволяє стверджувати, що 
інвестиційна привабливість є значним стимулом для формування потенціалу розвитку. Оскільки 
інвестиційну привабливість ототожнюють з конкурентоспроможністю чи конкурентними перевагами 
регіону, визначено, що регіональна конкурентоспроможність є похідною інвестиційної привабливості, і 
через процес конкуренції вона також впливає на її остаточний вимір. Визначено, що інвестиційна 
привабливість – це певний спосіб сприйняття простору, який у переважній більшості випадків означає 
відносно об’єктивну оцінку рівня соціально-економічного розвитку регіонів за обраними критеріями та 
вагами, саме тому він обчислюється як синтетичне значення сукупності розглянутих факторів 
розташування. Встановлено, що регіони конкурують за рівнем своєї інвестиційної привабливості у 
залученні інвестицій та створенні можливостей розвитку, оскільки це фактори, що визначають їхні 
подальші можливості розвитку та рівень соціально-економічного розвитку. Відтак відносно вища 
привабливість для регіону означає більшу ймовірність досягнення цілей конкуренції, яка полягає у 
підвищенні рівня життя, що виражається у зростанні конкретних сфер соціально-економічного життя, 
тобто здійснюється через приплив інвестицій або внутрішню інвестиційну діяльність. 

Ключові слова: інвестиційна привабливість, конкурентоспроможність, регіон, оцінювання. 
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Abstract 

It is substantiated that the concentration of economic activity determines investment attractiveness, that is why there 
are bilateral relations between these two economic categories, ie attractiveness determines concentration, and 
concentration means attractiveness. The essence of the concept of "investment attractiveness" has been studied, which 
allowed to establish a close relationship with the development potential of the region. It is determined that due to the 
multidimensionality of economic categories "investment attractiveness" and "potential of regional development", 
they partially describe the same problem, ie opportunities for regional development. It is proposed to define 
investment attractiveness as the probability or scale of investments, with the potential of development as a resource 

and the degree of use of factors that determine development 
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at the regional level, so it can be argued that investment attractiveness is a significant incentive to develop its 
potential. Since investment attractiveness is identified with the competitiveness or competitive advantages of the 
region, it is outlined that regional competitiveness is a derivative of investment attractiveness, and through the 
process of competition it also affects its final dimension. It is determined that investment attractiveness is a certain 
way of perceiving space, which in most cases means a relatively objective assessment of the level of socio-economic 
development of regions according to selected criteria and weights, thus, it is calculated as a synthetic value. It is 
established that the regions compete on the level of their investment attractiveness in attracting investments and 
creating development opportunities, as these are the factors that determine their further development opportunities 
and level of socio-economic development. Therefore, a relatively higher attractiveness for the region means a greater 
likelihood of achieving the goals of competition, which is to improve living standards and expressed in the growth of 
specific areas of socio-economic life, particularly through investment inflows or domestic investment activities. 

Keywords: investment attractiveness, competitiveness, region, evaluation. 

JEL classification: E22; O18 

Вступ 

Інвестиціи на привабливість суттєво впливає на можливості розвитку регіонів, 
оскільки привабливі інвестиціи ні умови для ведення бізнесу, пропоновані регіонами, що 
зокрема полягають у наявності та якості ресурсів, розміру ринку збуту, транспортніи  
доступності, витратам на дослідження та розробки, загалом сприяють розвитку як 
ендогенного підприємництва, так і притоку інвестиціи  із-за меж регіону. При цьому 
важливу роль у цьому питанні відіграють інвестиціи ні пропозиції , які може 
запропонувати певна територія, а також інвестиціи нии  імідж регіону, якии  може бути 
додатково покращении  завдяки ефективно проведеному територіальному маркетингу. 

Основна роль інвестиціи ної  привабливості у формуванні розвитку на регіональ-
ному рівні полягає в стимулюванні інвестиціи , що створюють значні ефекти для еконо-
міки всього регіону. Вони створюють можливості для збільшення заи нятості за рахунок 
збільшення кількості робочих місць і забезпечують позитивні імпульси для підвищення 
продуктивності праці, що в свою чергу сприяє підвищенню заробітної  плати. Диферен-
ціація заробітної  плати між регіонами спричиняє зміну закономірностеи  (напрямків) 
потоку робочої  сили між регіонами, що змінює структуру попиту на послуги та галузеву 
структуру інвестиції , здіи снені в регіоні. Постіи нии  приплив інвестиціи них пропозиціи  та 
самих інвестиціи  дозволяє продовжувати позитивні тенденції  в імміграції  працівників. 

Різноманітні аспекти інвестиціи ної  привабливості краї ни загалом та регіонів 
зокрема висвітлено в численних наукових працях останніх років. Зокрема, Вербіцька І.І. 
виокремила компоненти інвестиціи ної  привабливості краї ни [1]. Кліменко О.М., 
Степаненко Н.О. визначили переваги та перешкоди від залучення іноземних інвестиціи , 
а також проаналізували ї х взаємну впливовість у вітчизняніи  економіці [2]. Грицаєнко Г., 
Грицієнко М. обґрунтували шляхи покращення інвестиціи ної  привабливості на основі 
боротьби з корупцією, судової  та податкової  реформ, валютного регулювання та розбу-
дови банківського сектора [3]. Лега Н.Ю. розглянула організаціи но-економічні відноси-
ни між суб’єктами соціально-економічної  системи регіону в процесі формування и ого 
конкурентоспроможності і фактори, які впливають на підвищення інвестиціи ної  
привабливості регіону в умовах децентралізації  [4]. Феденко О.В. проаналізував підходи 
до визначення конкурентоспроможності різних суб’єктів, що здіи снюють вплив на 
конкурентоспроможність регіону, розкрив ї х зміст, визначив основні економічні перед-
умови та загрози, які впливають на інвестиціи ну привабливість окремих регіонів Украї -
ни [5]. Соляник О.М. та Єрмак О.М. проаналізували фактори, що впливають на формуван-
ня інвестиціи ної  привабливості регіону, визначили основні моменти, що характери-
зують залежність між конкурентоспроможністю регіону та и ого інвестиціи ною 
привабливістю [6]. Калніна А.Г. запропонувала такі групи чинників конкурентоспро-
можності регіонів, як: економічні, соціальні та інституціи но-організаціи ні, при цьому 
кожна з них налічує відповідні показники (як кількісні та і якісні) [7]. Благун І.С., 
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Дмитришин Л.І., Лещук Г.В. запропонували застосування когнітивного підходу в процесі 
аналізу та формування інвестиціи ної  привабливості регіонів на основі врахування 
чинників різного рівня ієрархії  соціального-економічного розвитку, що дозволило 
встановити та виокремити негативні и  позитивні тенденції  інвестиціи ної  активності, а 
також пріоритетні сфери розвитку [8]. 

Незважаючи на велику кількість методичних підходів оцінки інвестиціи ної  
привабливості краї ни, такої  методики, яка дозволяла б об’єктивно за допомогою мате-
матичних методів оцінити загальну інвестиціи ну ситуацію в державі и  окремі чинники, 
що впливають на неї , на сьогодні не існує. На сьогодні не існує єдиної  методики, за 
допомогою якої  можна було б на основі економічних, політичних, нормативно-правових, 
соціальних та інших оцінок визначити рівень інвестиціи ної  привабливості на рівні 
краї ни. Саме тому, для визначення інвестиціи ної  привабливості, для отримання 
об’єктивного результату, необхідно проводити аналіз шляхом використання декількох 
методик, які доповнюють одна одну і відповідно дадуть змогу комплексно оцінити 
інвестиціи ну привабливість за низкою обраних характеристик [9, с. 142]. 

За сучасних нестабільних умов функціонування ринкової  економіки виявлення 
тенденціи  в означеніи  сфері не втрачає своєї  актуальності, а відповідно потребує 
подальших наукових досліджень. 

Мета статті 

Мета статті полягає у науково-теоретичному обґрунтуванні впливу та 
взаємозв’язку інвестиціи ної  привабливості на формування и  підвищення рівня 
конкурентоспроможності регіонів. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Приватні інвестиції , які реалізовані в минулому періоді, також є одним із факторів 
локалізації  нових підприємств. У цьому випадку ефект імітації  включає позитивнии  
досвід підприємців, які раніше визнавали ресурси певної  території , реалізовували там 
свої  проєкти, що підвищувало інвестиціи ну привабливість цієї  території . Такі регіони 
стають більш визнаними інвесторами, і, в деяких випадках, попередні інвестиції  
необхідні для «в'ї зду» певного капіталу в цеи  регіон або краї ну. Порівняно висока 
інвестиціи на привабливість полегшує підтримку розвитку економіки регіону шляхом 
подальшого зміцнення позиціи  регіону завдяки здіи сненим інвестиціям, а отже, 
посилення інвестиціи ної  привабливості самого регіону (прискорення). 

Регіони з привабливим розташуванням можуть ефективніше залучати інвесторів 
з іноземним капіталом, у тому числі ті, що мають більш високии  рівень технологічного 
прогресу. Інвестиції , що здіи снюються суб'єктами господарювання (також з іноземним 
капіталом), дозволяють поліпшити (розширити або реконструювати) матеріальну базу 
регіону, також у регіонах, що зазнають спаду, та стимулювати розвиток економічно 
периферіи них регіонів. Економічно слаборозвинені регіони, що характеризуються нако-
пиченням багатьох бар'єрів розвитку і, отже, на несприятливому шляху розвитку, 
наи частіше ототожнюється з низькою інвестиціи ною привабливістю, в деяких випадках 
можуть виявитися відносно привабливими порівняно з іншими регіонами краї ни. 
Розміщення певних видів економічної  діяльності, що вимагає певних значень, розташо-
ваних у певних регіонах (наприклад, особливості ландшафту) можуть позитивно 
стимулювати ї х розвиток. Звичаи но, можливості використання наявних факторів 
розташування в периферіи них регіонах (економічно) нижчі, ніж у високорозвинених (і 
надзвичаи но привабливих для інвестиціи ) регіонах краї ни. Однак ефективне 
використання цих ресурсів може, принаи мні в межах конкретних сфер діяльності, 
спричинити позитивні наслідки для розвитку, сприяючи розвитку всього регіону. 

Сильна функціональна спеціалізація, що виникає як внаслідок високої  просто-
рової  концентрації  суб’єктів суміжних галузеи  в регіоні (порівняно з іншими регіонами 
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краї ни), так і спільного створення та використання інфраструктури, дозволяє зменшити 
витрати на ведення бізнесу (збільшення масштабів виробництва та зменшення трансак-
ціи них витрат). Крім того, така спеціалізація збільшує сферу використання сучасних 
технологічних рішень, покращує продуктивність праці та ефективність використання 
наявних основних фондів. З іншого боку, зростаюча конкуренція може мати стимулю-
ючии  ефект, крім ефективності управління, на інноваціи ність підприємств. 

Зростаюча концентрація економічної  діяльності і, як результат, зростаюча 
спеціалізація регіону, дозволяє регіону адаптуватися до конкретних вимог інвесторів в 
результаті трансформаціи , що спостерігаються в регіональніи  економіці. Інвестиції , 
здіи снені в минулому, сприяють збільшенню кількості партнерів, клієнтів та 
постачальників, розширенню ринків збуту, впливають на ситуацію на ринку праці та 
розвиток спеціалізованої  інфраструктури. Зростаюча спеціалізація впливає на 
середовище, в якому працюють підприємства регіону (наприклад, приплив інвестиціи  у 
заміські зони великих міст), при цьому позитивні зміни в регіональніи  економіці 
призводять до зростаючої  привабливості інвестування в маи бутньому. 

З іншого боку, інвестиціи на привабливість передбачає просторову концентрацію 
економічної  діяльності, оскільки привабливість регіону є наи важливішою силою, що 
впливає на концентрацію фінансового та людського капіталу. Слід також пам'ятати, що 
концентрація економічної  діяльності визначає інвестиціи ну привабливість, тому слід 
зробити висновок, що між цими двома економічними категоріями існують двосторонні 
відносини, тобто привабливість визначає концентрацію, а концентрація – 
привабливість. 

Інвестиціи на привабливість також частково передбачає розмір бюджетних 
надходжень одиниць місцевого самоврядування, отриманих від корпоративних 
податків. Більш привабливі регіони створюють можливості для отримання вищих 
власних доходів за рахунок цього. Однак вплив доходів, отриманих на різних рівнях 
територіального поділу краї ни, є диференціи ованим через фіскальні відмінності в 
отриманні індивідуальних податків. Податок на прибуток є відносно важливим на рівні 
краї ни, тоді як податок на особисте маи но та нерухомість є більш важливим у доходах 
регіонів. Вищі власні доходи місцевих органів влади дозволяють ї м виконувати власні 
завдання та стимулювати інвестиціи ну привабливість, серед іншого шляхом розвитку 
інфраструктури, підготовки інвестиціи них пропозиціи , розвитку землі та 
територіального маркетингу.  

Через специфічні особливості інвестиціи ної  привабливості у формуванні 
розвитку ї ї  слід розглядати у зв'язку з супутніми явищами. Такии  дослідницькии  підхід 
дає змогу простежити та зрозуміти ефекти, що супроводжують інвестиціи ну 
привабливість, які виникають внаслідок володіння ресурсами та цінностями окремих 
регіонів. У цьому контексті інвестиціи на привабливість: 

− може накопичуватися на певніи  території  з часом (наприклад, як процес 
або сукупність процесів, залежно від шляху розвитку регіону); 

− не є постіи ною особливістю у часі (на дании  момент регіон можна вважати 
привабливим на основі набору ендогенних та екзогенних особливостеи , але на нього 
впливають історичні умови та навколишні території , а це означає, що в іншии  момент 
він може бути не привабливим, коли описані умови змінюються або змінюється політика 
на регіональному рівні); 

− це відносна (а не абсолютна) ознака, що описує регіон порівняно з іншими 
областями; 

− відносно часто поширюється на сусідні регіони за допомогою ефектів 
розповсюдження (позитивних та негативних), що робить прилеглі раи они 
привабливими. 
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Інвестиціи на привабливість тісно пов’язана з потенціалом розвитку регіону. 
Через багатовимірність цих двох економічних категоріи  вони частково описують одну и  
ту ж проблему, тобто можливості регіонального розвитку. У випадку інвестиціи ної  
привабливості це імовірність або масштаб реалізованих інвестиціи , тоді як для 
потенціального розвитку це ресурс та ступінь використання факторів, що обумовлюють 
розвиток на регіональному рівні. 

Дослідження інвестиціи ної  привабливості призвели до значного зближення цих 
двох економічних категоріи , що частково визначається наявністю даних у різних 
територіальних перерізах. Як уже зазначалося, відсутність достатньо детальної  
інформації  про регіони (ї х кількість зменшується разом із зменшенням рівня агрегації ) 
ускладнює опис багатьох дослідницьких проблем. В результаті аналізу явищ, що 
відрізняються один від одного, наближаються за наявними даними.  

Незважаючи на ці подібності, слід пам’ятати про сутність при використанні 
подібних показників з цих двох категоріи , тобто:  

1) опис потенціи них або фактичних здібностеи , що залучають капітал; 
2) можливості формування розвитку.  
Концептуальнии  обсяг даних категоріи  подібнии , і, отже, певною мірою включає 

подібні показники. Однак з концептуальної  точки зору слід визнати, що тои , що 
стосується ресурсів факторів, які формують потенціал розвитку регіонів, є ширшим, ніж 
тои , що стосується детермінант інвестиціи ної  привабливості. 

Через тематичну подібність описаних категоріи  інвестиціи ну привабливість слід 
розглядати як значнии  стимул для формування потенціалу розвитку. Це підвищує роль 
інвестиціи  у формуванні розвитку на регіональному рівні, ї х вплив на трансформації  
регіональної  економіки, стимулювання зростання продуктивності праці та ін. Завдяки 
інвестиціям також можна збільшити інноваціи ність, науково-дослідну та дослідно-
конструкторську діяльність, зменшити виробничі витрати і, як наслідок, підвищити 
конкурентоспроможність суб’єктів господарювання. 

Висока інвестиціи на привабливість дозволяє підтримувати рівнии  за рівнем 
масштаб інвестиціи , що стає фактором, якии  підтримує розвиток регіону. Крім того, це 
формує конкурентні переваги регіону у залученні інвестиціи . Подальше поліпшення 
інвестиціи ного іміджу, частково результат припливу інвесторів, постіи них інвестиціи , а 
також формування зовнішнього іміджу, сприяє підтримці започаткованого розвитку. 

Впроваджені інвестиції , як приватні, так і державні (частково фінансуються за 
рахунок зростання податкових надходжень), проявляються у вигляді: підвищення рівня 
життя громадян, наявності державних та наукових установ та покращення якості 
технічної  інфраструктури. Зростання попиту на робочу силу, поряд із підвищенням 
продуктивності праці, сприяє підвищенню заробітної  плати та збільшенням 
поглинальної  здатності регіонального ринку збуту. У такии  (досить спрощении ) спосіб 
інвестиціи на привабливість дозволяє досягти більш високого рівня регіонального 
розвитку. Зміни, що відбуваються в регіональніи  економіці, також сприяють посиленню 
потенціалу розвитку регіону, оскільки відображають сприятливі зміни з точки зору 
можливості формування маи бутнього розвитку. Поліпшення якості технічної  
інфраструктури, доступ до державних установ та науки, підвищення ефективності 
роботи, підвищення заробітної  плати – ось деякі фактори, що формують зростаючии  
потенціал розвитку регіонів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, інвестиціи на привабливість сприяє прискоренню розвитку 
регіональної  економіки за рахунок припливу інвестиціи  або безпосередньої  
інвестиціи ної  діяльності суб’єктів, що знаходяться в певніи  області. Побічно, висока 
потенціи на інвестиціи на привабливість свідчить про відносно високии  рівень 
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соціально-економічного розвитку даного регіону, тому це означає, серед іншого, щодо 
міграціи ного балансу, масштабу реалізованих інвестиціи , наявності кваліфікованого 
персоналу, дослідницьких центрів та рівня розвитку інфраструктури.  

Спроба виявити прямии  взаємозв'язок між інвестиціи ною привабливістю та 
динамікою зростання регіональних економік показує, що між цими двома категоріями 
такого зв'язку немає. Разом із збільшенням початкового потенціалу або реальної  
інвестиціи ної  привабливості середня динаміка приросту реального ВВП регіональних 
економік не зростає. Проте це не означає, що інвестиціи на привабливість не має 
опосередкованого впливу на потенціал розвитку регіонів. Через багатовимірність цього 
явища, стимулювання впливу розміщення інвестиціи , коливання динаміки 
економічного зростання в економічніи  системі краї ни, а також різні методи оцінки 
інвестиціи ної  привабливості, слід враховувати и ого позитивнии  вплив на формування 
можливостеи  розвитку. 

Незважаючи на відсутність прямої  залежності між рівнем інвестиціи ної  
привабливості та динамікою зростання регіональної  економіки, існує дуже сильна 
кореляція між рівнем інвестиціи ної  привабливості та величиною регіонального ВВП на 
душу населення. Тому можна зробити висновок, що регіони – через різнии  рівень 
інвестиціи ної  привабливості – конкурують між собою за капітал (фінансовии , 
матеріальнии , людськии ). У цьому сенсі оцінюваним фактором є насамперед рівень 
соціально-економічного розвитку. Відносно вищии  рівень розвитку дозволяє збільшити 
и мовірність розміщення інвестиціи  в раи оні даного регіону, що побічно сприяє 
покращенню рівня життя мешканців та функціонуванню підприємств. Більш високии  
рівень розвитку в цьому сенсі забезпечує подальшии  соціально-економічнии  розвиток 
через більшии  приплив інвестиціи  порівняно з регіонами, менш привабливими для 
інвестиціи . 

Іноді інвестиціи на привабливість ототожнюється з конкурентоспроможністю, а 
інколи – з конкурентними перевагами регіону. Однак твердження про тотожність цих 
концепціи  видається не зовсім виправданим, незважаючи на ї х подібнии  тематичнии  
обсяг та існуючі петлі зворотного зв'язку. Регіональна конкурентоспроможність є 
похідною інвестиціи ної  привабливості, і через процес конкуренції  вона також впливає 
на ї ї  остаточнии  вимір. Це більш широка і всебічна категорія. Оскільки 
конкурентоспроможність додатково враховує, серед іншого, дії  регіональної  політики, а 
також стратегії  підприємств, розташованих у регіоні, що впливають на спосіб 
конкуренції . 

Конкурентоспроможність наи частіше розуміється як здатність досягти успіху в 
економічніи  конкуренції . Іноді конкурентоспроможність розглядається через призму 
продуктивності праці (особливо у довгостроковіи  перспективі), що значною мірою 
пояснює конкурентоспроможність регіонів чи краї н, оскільки вона вирішально впливає 
на покращення рівня життя населення. Відтак в процесі конкуренції  регіони в 
основному конкурують за підвищення рівня соціально-економічного розвитку за 
рахунок підвищення продуктивності праці з одночасним створенням нових робочих 
місць. Отже, конкурентоспроможність – це здатність досягти порівняно високого рівня 
доходів та заи нятості або (в контексті інвестиціи ) здатність залучати інвестиції , що 
можна виміряти часткою регіону в обсязі інвестиціи  в краї ні. 

З іншого боку, інвестиціи на привабливість – це певнии  спосіб сприи няття 
простору, якии  у переважніи  більшості випадків означає відносно об’єктивну оцінку 
рівня соціально-економічного розвитку регіонів за обраними критеріями та вагами. Він 
обчислюється як синтетичне значення сукупності розглянутих факторів розташування. 

Отже, регіони конкурують за рівнем своєї  інвестиціи ної  привабливості у 
залученні інвестиціи  та створенні можливостеи  розвитку, оскільки це фактори, що 
визначають ї хні подальші можливості розвитку та рівень соціально-економічного 
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розвитку. Відносно вища привабливість для регіону означає більшу и мовірність 
досягнення цілеи  конкуренції , яка полягає у підвищенні рівня життя, що виражається у 
зростанні конкретних сфер соціально-економічного життя, тобто здіи снюється через 
приплив інвестиціи  або внутрішню інвестиціи ну діяльність. 
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Анотація  
Уточнено визначення поняття інновацій, проведено класифікацію їх за різними критеріями, 
структуровано на продуктові і процесні, а за масштабом – на радикальні та впорядковані. Досліджено 
вплив інновацій на кількісні і якісні зміни систем. Внаслідок дослідження встановлено, що ключовим 
елементом стали не тільки знання, якими володіє компанія, а й знання, які можна отримати з 
навколишнього середовища. Таким чином було виявлено шосте покоління інноваційної моделі, яка 
отримала назву системи самонавчання. У моделі самонавчання внутрішній інноваційний потенціал 
підприємства створюють такі елементи, як системи, навички, співробітники, стилі та стратегія, які 
визначають ефективність отримання нових знань та інформації з ринкового середовища. У моделі 
шостого покоління всі елементи інноваційного процесу взаємодіють симетрично. Індивідуальні інноваційні 
моделі використовувалися підприємствами в різні економічні періоди. Кожна з моделей містить деякі 
важливі та ключові елементи, що стосуються процесу створення та впровадження інновацій. 
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Abstract 

The definition of the concept of innovations is specified, their classification is carried out according to various criteria, 
structured on product and process, and on the scale, both radical and orderly. The influence of innovations on 
quantitative and qualitative changes of systems is investigated. The main direction of innovation research far 
concerns new technological solutions such as embodied innovations. At the same time, the importance of non-
embodied innovations is growing at the world's leading companies in terms of technical and organizational level. The 
distribution of innovations makes sense mainly in microeconomic analysis. On a macroeconomic scale, most 
innovations relate to product innovation. Product innovations may be impossible to implement without changing 
existing production methods, and on the other hand, technological innovations may force to change the product 
range. The most important difference between product and process innovations is that the former is certainly more 
sensitive to market factors than the latter. Innovations can also be divided by their scale. There are radical and orderly 
innovations. Individual radical innovations generally have a much greater effect than optimization innovations. 
Therefore, the former is able to cause drastic changes, including technical production parameters, the latter are a 
source of less improvement. The study found that the key element was not only the knowledge that the company has, 
but also the knowledge that can be obtained from the environment. Thus, the sixth generation of the innovative model, 
called the self-learning system, was discovered. In the model of self-learning, the internal innovation potential of the 
enterprise is created by such elements as systems, skills, employees, styles and strategy, which determine the 
effectiveness of obtaining new knowledge and information from the market environment. In the sixth-generation 
model, all elements of the innovation process interact symmetrically. Individual innovation models were used by 
enterprises in different economic periods. Each of the models contains some important key elements related to the 
process of creating and implementing innovations.  
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JEL classification: O31 

Вступ 

В умовах непередбачуваної  конкуренції  суб’єкти господарювання шукають нові 
шляхи розширення наявних організаціи них та технологічних можливостеи . Однак 
потреба створення інноваціи них рішень надзвичаи но складна справа, тому видається 
доцільним дослідити сутність поняття інноваціи  та роль, яку вони відіграють на ринку.  

Вагомии  внесок у розроблення теоретико-методологічних засад формування та 
використання фінансових інноваціи  у фінансовому секторі зробили такі вітчизняні 
вчені, як Н. Арсланова [1], Н. Лахматкіна [2] та ін. У них розкрито особливості 
інноваціи них стратегіи , світові тенденції  розвитку фінансових інноваціи  та можливість 
ї х застосування в Украї ні тощо. Теоретико-методологічні засади інноваціи  та питання 
ефективності ї х використання на фінансових ринках досліджували вітчизняні науковці: 
I. Андрощук [3], В. Геєць [4], В. Шелудько [5] та ін. Водночас, незважаючи на вагомі 
наукові напрацювання вчених-економістів, на нашу думку, варто було б уточнити 
поняття інноваціи , а також зробити критичнии  аналіз моделеи  створення і 
використання інноваціи .  

Формулювання цілей статті  

Незважаючи на значну кількість робіт з досліджень інноваціи , важко сказати, що 
вже розроблена одна загальновизнана дослідницька парадигма. Усе говорить про те, що 
ми маємо справу не з уже сформованою галуззю знань, а з процесом створення каркасу 
нової  економічної  дисципліни. 

Конфронтації , що зустрічаються в літературі на цю тему, стосуються основних 
понять, ї х взаємозв'язків, методології  дослідження. Існують також дослідження 
емпіричного характеру, але через різні підходи результати ї х непорівнянні. 

Більш того, перевірка валідності інноваціи них процесів зазвичаи  має кількіснии  
характер, оскільки інновації  відбуваються в конкретних організаціях, що полегшує 
ідентифікацію та характеристику за конкретними критеріями оцінки. 

Ми не будемо зупинятись на генезисі інноваціи ного суб’єкта, оскільки він широко 
представлении  у багатьох дослідженнях, однак через суперечки, пов’язані з основними 
термінами, які зустрічаються в літературі з цього питання, видається необхідним 
уточнити ї х значення. Справді, вибір певного розуміння необхідних термінів визначить 
конкретнии  метод ї х кількісної  оцінки.  

Виклад основного матеріалу 

В наукових дослідженнях поняття інновації  структуровано на три періоди, 
першии  із яких припав на 1960–1970-і роки, коли дослідження мали описовии  характер 
і аналізували те, як інновації  функціонують в організаціи ному середовищі. Другии  
період інноваціи ного аналізу припадає на 1980–1990-і роки, протягом якого дослідники 
зосередилися на проблемах інноваціи ного дизаи ну та и ого похідних. 

Третіи  період досліджень інноваціи  розпочався у 1990-х роках і триває донині, 
рясніючи численними дослідженнями, які розглядають інновації  як інструмент 
отримання конкурентних переваг у локальному, регіональному чи глобальному 
масштабах. У науковіи  літературі не встановлено загальновизнаного визначення 
інновації . Тим не менш, дослідив цеи  термін Дж.А. Шумпетер [6], якии  визначив інновації  
як ключовии  чинник економічного розвитку, що відбувався протягом: 

- створення нового продукту або введення товару на ринок з новими 
властивостями; 

- впровадження нового методу виробництва; 
- відкриття нового ринку збуту; 
- освоєння нових джерел сировини; 
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- створення нової  організації  економічних процесів. 
Різноманітні підходи до терміну інновації  також визначають інші світові дослід-

ники цієї  проблеми, в тому числі Е. Менсфілдом, якии  вважає, що інновація – це кожне 
перше застосування винаходу [7]. Згідно з Фріменом, інновація – це першии  комерціи нии  
підхід до застосування нового процесу або пристрою [8]. За Котлером, інновація 
відноситься до будь-якого товару, послуги чи ідеї , які хтось сприи має як нові. Ідея, мож-
ливо, існувала вже давно, але вона є інновацією для людини, яка сприи має ї ї  як нову [9]. 

За результатами П.Ф. Друкера, якии  визнании  одним з наи більших мислителів і 
теоретиків менеджменту ХХ століття, інновація – це цілеспрямована і зосереджена 
праця, яка вимагає знань і творчості. Стимулом для ї ї  створення не обов'язково повинен 
бути технічнии  фактор, а потреба і свідомість, систематичне спостереження за 
зовнішнім середовищем [10].  

Інновації  – це також, перш за все, процеси, що включають усі види діяльності, що 
ведуть до нових методів чи продуктів для практичного застосування в економіці [7]. 
Проте, на думку Г. Сільверберга та Л. Соете, інновації  призводять до 
загальнонаціонального економічного розвитку через низку внутрішніх чинників, що 
впливають на економічні суб'єкти, які інвестують у науково-дослідну діяльність та 
підготовку людського капіталу [12]. 

Інше визначення інновації  дає А.Дж. Харман, згідно з яким інновації  полягають у 
виведенні на ринок нових або значно покращених продуктів чи процесів [13]. На думку 
дослідника Є.М. Роджерса, інновації  – це ідея, яка сприи мається даною організаціи ною 
одиницею як нова, незалежно від об’єктивної  новизни даної  ідеї  чи речі [14]. 

Інновація може бути новим продуктом, послугою, структурою, адміністративним 
або новим технологічним процесом, планом або програмою для всіх членів 
підприємницької  організації . У свою чергу, згідно з Дж. Фагербергом, інновації  є новими 
рішеннями і кращими за ті, якими користувалися люди досі, що мають значнии  вплив на 
соціально-економічні умови життя [16]. У Законі Украї ни «Про інноваціи ну діяльність» 
визначено: «Інновації  – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоздатні технології , продукція або послуги, а також організаціи но-технічні 
рішення виробничого, адміністративного, комерціи ного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної  сфери». 
«Інноваціи на діяльність – діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію 
результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоздатних товарів і послуг» [17]. Таким чином, проведении  аналіз наукової  
літератури та нормативних документів свідчить, що категорія інноваціи  тлумачиться 
дуже широко і вимагає ї ї  стандартизації . 

Перш ніж дати визначення інновації , наведемо кілька загальних коментарів. 
Кожне визначення є довільним, і и ого логічним значенням не можуть бути присвоєні 
true-false. Однак, якщо вона є передумовою для створення певних теоріи , то вона може 
бути будь-якою.  

Виходячи із цього, інновації  можна класифікувати за різними критеріями. Такі 
розподіли є цілеспрямованими, якщо виділені класи інноваціи  вимагають вирішення 
конкретних економічних проблем або застосування різних дослідницьких процедур. 
Наприклад, кожне із вищезгаданих понять інноваціи  вимагає різного ставлення до таких 
проблем, як витрати на дослідження та впровадження, ризики, захист патентів тощо. 

За джерелом інформації , що використовується у виробництві, інновації  можна 
поділити на втілені («жорсткі») і невтілені («м’які»).  

Першии  базується на інформації  підсистеми технології , а другии  – на інформації  
підсистеми науки. Слід додати, що основнии  напрям досліджень інноваціи  поки що 
стосується нових технологічних рішень (втілених інноваціи ). Водночас на провідних у 
світі за техніко-організаціи ним рівнем підприємствах зростає значення невтілених 
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інноваціи . Прикладом цього можуть бути роботизовані технологічні лінії  в японських 
електронних компаніях. Ті самі роботи, а отже, один і тои  самии  парк технічних машин 
можуть виробляти абсолютно різні, нові продукти, використовуючи нові комп’ютерні 
програми, які використовуються у виробництві. Непомітність цього факту можна пояс-
нити лише традицією економічних досліджень, які лише порівняно недавно розширили 
класичну проблему факторів виробництва, включивши в неї  технічнии  прогрес. 

Наведении  вище розподіл інноваціи  має сенс переважно в мікроекономічному 
аналізі. У макроекономічному масштабі більшість нововведень стосується продуктових 
інноваціи . Продуктові інновації  може виявитись неможливо реалізувати без зміни 
існуючих методів виробництва, а з іншого боку, технологічні інновації  можуть змусити 
змінити асортимент продукції . Наи важливіша відмінність між продуктовими і 
процесними інноваціями полягає в тому, що перші, безумовно, більш чутливі до 
ринкових факторів, ніж другі.  

Інновації  також можна розділити за ї х масштабом. Тут виділяють радикальні та 
впорядковані інновації . Індивідуальні інновації  радикального типу дають загалом 
набагато більшии  ефект, ніж інновації  оптимізації . Якщо перші здатні викликати різкі 
зміни, в т.ч. у технічних виробничих параметрах (наприклад, кількість виробів даного 
продукту, вироблених за годину), то останні є джерелом ї х меншого покращення.  

Визначаючи основні поняття теорії  інноваціи , слід згадати термін, якии  
вживають багато економістів: «інноваціи нии  процес». Цеи  термін пов’язании  з 
важливою (з теоретичної  та практичної  точки зору) проблемою впливу підсистеми 
науки і техніки на виробничу підсистему. Тут ми скористаємося результатами 
проведених на сьогоднішніи  день досліджень, а саме, інноваціи нии  процес включає 
п'ять етапів, які и дуть один за одним в хронологічному порядку: 

- базовии  огляд, 
- прикладні дослідження, 
- дослідницькі роботи (також відомі як промислові дослідження), 
- впровадження нового технічного рішення на промисловому підприємстві, тобто 

перше застосування цього рішення, яке називається інновацією, 
- дифузія, тобто розповсюдження інноваціи , і, таким чином, застосування 

множинних технічних рішень на більш ніж одному підприємстві в краї ні або за 
кордоном. 

Наведене вище визначення інноваціи ного процесу базується на так званому 
розвитку знань. Дана інновація може бути представлена у спрощеніи  формі як 
послідовність кроків: чисті знання, прикладні знання, винахід, дослідження розробки, 
конструювання прототипу, виробництво, маркетинг, продаж і прибуток. Однак, ця точка 
зору не була підтверджена емпіричними дослідженнями. 

Слід, однак, додати, що деякі емпіричні дослідження, спрямовані на підтвер-
дження чи спростування цієї  точки зору, базувалися на сумнівніи  теорії . Серед іншого, 
вони шукали непрямии  зв'язок між якоюсь теоретичною ідеєю, сформульованою в 
рамках фундаментальних наук, і розвитком корисного у виробництві винаходу.  

Зв'язки між дисциплінами, що входять до складу будь-якої  галузі знань, мають 
характер зворотного зв'язку. При такому типі зв’язків неможливо розглядати кожен 
компонент системи окремо або вказати на одну з них як на причину. Усі складові 
(дисципліни) всієї  системи, яка є даною галуззю знань, слід розглядати як єдине ціле. 
Без розвитку одних дисциплін (наприклад, так званих базових дисциплін) розвиток 
інших (наприклад, прикладних дисциплін) неможливии ; сам поділ на базові та 
прикладні дисципліни в більшості випадків носить договірнии  характер. Навіть якщо 
порівняти дві дисципліни, то одну з них можна вважати «базовою», а іншу – 
«прикладною», так як остання використовує не тільки понятіи нии  апарат першої  
(відповідно звуженої  до власної  області дослідження), але и  ї ї  методологію.  
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Варто також звернути увагу на відомии  в науці факт, а саме: наукова дисципліна 
має два основних напрями. Один, якии  називається Research Imntem, охоплює 
дослідження новаторського характеру, виявлення нових фактів і взаємозв’язків. Другии  
охоплює дослідження, що полягають у впорядкуванні, закріпленні та узагальненні 
результатів досліджень. Взагалі джерелами спонукання для інших дисциплін є 
результати цих узагальнюючих досліджень, а не дослідницькии  фронт.  

З переходом від індустріальної  економіки до економіки знань у 2005 році в 
керівництві Осло вже визріло нове, вдосконалене визначення інновації  з таким 
формулюванням: «Інновація — це впровадження нового або значно покращеного 
продукту (товар або послуга), процес, новии  організаціи нии  метод до наявного 
середовища або зовнішніх зв'язків організації ». Нове визначення інноваціи  надане в 
посібнику, яке враховує як технологічні зміни, так и  інші соціально-економічні концепції  
суб'єктів господарювання. 

Концепції  та різноманітні інтерпретації  теорії  та визначення інноваціи  
призводять до загального висновку: це щось нове, прогресивне або позитивна зміна, що 
сприяє досягненню економічних вигід. 

У загальному розумінні це будь-які зміни на краще, як і будь-яке покращення 
поточного стану речеи  через діяльність людини. Інновації  та прогрес у 
загальноприи нятіи  системі цінностеи  означають вищии  ступінь розвитку, що є кроком 
уперед. В літературі описуються ї х кількісні та якісні зміни, що залежать від розумових і 
технічних навичок людини, що в економічному сенсі означає зменшення фінансових та 
соціальних витрат на одиницю кінцевого продукту. 

Виходячи з цього, інноваціи нии  процес характеризується специфічними рисами, 
що вимагають створення та правильної  інтеграції  чинників, цілеи  та реалізованих 
інноваціи них завдань. Тому систематизація інноваціи них моделеи , яка була здіи снена 
А. Нілі та Дж. Хіи  [18], враховувала всі ресурси та зовнішні умови, які можна 
охарактеризувати наступним чином: 

- лініи на модель, модель пропозиції , технологічнии  поштовх, у якому інновація –  
похідна від розвитку науки; 

- модель попиту, ринкова тяга, в якіи  інновації  є відповіддю на ринковии  попит; 
- моделі попит–пропозиція, які включають ланцюгові моделі, що розширюють 

сучасне сприи няття інноваціи  та зворотнии  зв'язок; 
- інтегровані моделі, що складаються з послідовного потоку інформації ; 
- моделі інтегрованих систем і мереж, у т.ч. зазначення поняття інноваціи ної  

системи; 
- лініи на модель, за якою відбувається інноваціи на діяльність у лініи ніи  

послідовності подіи : (1) дослідження, (2) розробка, (3) проєктування, (4) виробництво, 
(5) маркетинг. 

Окремі види інноваціи ної  діяльності підприємств представляють інноваціи ну 
модель Padmora. Згідно з цією моделлю інноваціи на діяльність пов’язана одна з одною 
через двосторонні потоки знань між внутрішніми системами компанії  та зовнішніми 
партнерами галузі чи економічного кластера. 

Модель Padmora під час інноваціи ного процесу розрізняє «ближчі» знання до 
діяльності компанії  та «подальші» знання. «Ближчі» знання підтримують підприємства, 
маючи технологічні, маркетингові та управлінські ресурси. Ці знання застосовуються 
автоматично. «Подальші» знання про підприємство є джерелом відкриття на 
підприємстві. У ціи  моделі процес інноваціи  визначається через взаємодію компаніи  і 
має тои  самии  діапазон, що и  вони. 

При аналізі сфери інноваціи  у літературі розрізняють традиціи ну та відкриту ін-
новаціи ну модель. У традиціи ніи  моделі інноваціи  ідеї  не виходять за межі підпри-
ємства, тоді як у новіи  (відкритіи ) моделі вони збігаються з ідеями інших організаціи . 
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У ХХІ столітті, в епоху вільного потоку інформації , глобалізації  та технічного 
прогресу закрита інноваціи на модель втратила свою популярність. Підприємства з усіх 
секторів збільшили кількість технологіи , придбаних ззовні (через стратегічні коаліції  
або через ліцензування), щоб доповнити свою внутрішню базу технічних знань. Тоді 
було визнано, що інновації  мають бути результатом численних взаємодіи  між 
підприємствами, а також зв’язків з іншими суб’єктами з ї х оточення. 

Характерними компонентами відкритої  інновації  є дисперсна структура 
керівництва та залучення співробітників до реалізації  нових ідеи . Модель відкритої  
інновації  – це широка співпраця між зовнішніми суб’єктами та підприємствами, а також 
широкии  шлях впровадження інноваціи  на ринок шляхом інтеграції  зовнішніх і 
внутрішніх знань. 

Модель відкритої  інновації  передбачає якнаи краще використання джерел 
інноваціи , що полягають у включенні ї х у процеси створення інноваціи . Як зазначають 
Т. Буганза та Р. Верганті [19], зовнішніми партнерами підприємств у моделі відкритої  
інновації  є, насамперед, постачальники, замовники, конкуренти, а також науково-
дослідні установи та університети. У моделі відкритої  інновації  роль зовнішніх 
партнерів розкривається як на етапі генерації  та відбору ідеи , так і перетворення ї х в 
інноваціи ні рішення для комерціалізації  та поширення інноваціи . 

Моделі інноваціи них процесів та ї х концепції  розвиваються, використовуючи 
ідею співпраці, відкритості та обміну знаннями у сфері використання ідеи  та рішень.  

У теорії  пропозиції  існує послідовність двох кроків: відкриття або винахід, а потім 
інновація. Винаходи в ціи  моделі визначаються безпосередньо рівнем знань 
підприємства. Протилежністю моделі пропозиції  інноваціи  є модель попиту другого 
покоління, яка має на увазі необхідність врахування ролі ринку та клієнта (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Модель попиту на інновацію 
Джерело: розроблено автором  на основі [20]. 

На першому етапі модель інноваціи ного процесу, орієнтована на попит, визначає 
потреби ринку, як правило, на основі відкритих і комплексних досліджень ринку. 
Компромісом між першими двома методами є лініи на інноваціи на модель, наявна в 
третьому поколінні. 

Модель четвертого покоління (інтегрована модель) підкреслює правомірність 
координації  маркетингової  та науково-дослідної  діяльності підприємств (рис. 2). 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Інтегрована модель інновації 
Джерело: розроблено автором на основі [21]. 

До четвертого покоління також входять моделі інноваціи  «зв’язаного ланцюга», 
на основі моделі Р. Ротвелла (рис. 3).  

В інноваціи ніи  моделі п’ятого покоління важливо створити умови, що дозволяють 
генерувати інновації  на підприємствах. У ціи  концепції  інновації  створюються на двох 
рівнях підприємства: організаціи ніи  культурі та інновації , причому ключову роль 
відіграє робочии  ресурс та мережевии  людськии  капітал (мережева модель).  

Потреба Праця Виробництво Продаж 

Сучаснии  рівень науки і технології  

Ідея B+R Продукція Маркетинг Продукт ринок  

Соціальні проблеми та ринок 
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Рис. 3. Модель зворотного зв'язку інноваційного процесу за Р. Ротвеллом 
Джерело: розроблено автором на основі [20]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Внаслідок дослідження встановлено, що ключовим елементом стали не тільки 
знання, якими володіє компанія, а и  знання, які можна отримати з навколишнього 
середовища. Таким чином було виявлено шосте покоління інноваціи ної  моделі, яка 
отримала назву системи самонавчання. У моделі самонавчання внутрішніи  
інноваціи нии  потенціал підприємства створюють такі елементи, як системи, навички, 
співробітники, стилі та стратегія, які визначають ефективність отримання нових знань 
та інформації  з ринкового середовища. У моделі шостого покоління всі елементи 
інноваціи ного процесу взаємодіють симетрично. 

Індивідуальні інноваціи ні моделі використовувалися підприємствами в різні 
економічні періоди. Кожна з моделеи  містить деякі важливі та ключові елементи, що 
стосуються процесу створення та впровадження інноваціи . 
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Анотація  
У роботі проведений аналіз особливостей управління знаннями операційної та проєктної діяльності на 
проєктно-орієнтованому підприємстві. Розроблена концептуальна модель управління знаннями проєктно-
орієнтованого підприємства для досягнення оптимальних економічних показників діяльності 
підприємства. Для операційної діяльності складовими елементами управління знаннями є люди 
(співробітники підприємства), технології та процеси. Для проєктної діяльності – управління знаннями 
проєкту; управління знаннями між проєктами та управління знаннями про управління проєктами. 
Управління знаннями проєкту включає людей (команда проєкту), технології та процеси. Управління 
знаннями між проєктами включає технології, котрі дозволяють поширювати знання між проєктами 
підприємства, котрі реалізуються. Управління знаннями про управління проєктами включає управління 
ітеграцією, вмістом, термінами, вартістю, якістю, ресурсами, комунікаціями, ризиками, закупівлями, 
зацікавленими сторонами проєктів. Управління знаннями операційною діяльністю здійснюється на 
наступних рівнях: індивідуальний (рівень працівника), груповий (рівень підрозділу), організаційний (рівень 
підприємства) та міжорганізаційний. Управління знаннями проєктної діяльності здійснюється на 
наступних рівнях: індивідуальний (рівень члена команди проєкту), груповий (рівень команди проєкту), 
організаційний (в рамках проєкту, що реалізується), глобальний. Етапами (фазами) управління знаннями є 
формування → накопичення, отримання → генерування → обмін → збереження та документування → 
використання → результат управління знаннями. В результаті управління знаннями операційної та 
проєктної видів діяльності із врахуванням складових елементів, рівнів, етапів (фаз) можна сформувати 
узагальнений показник. Для операційної діяльності – це рівень зрілості підприємств з управління знаннями, 
для проєктної – рівень зрілості підприємства з управління проєктами (у контексті управління знаннями 
проєктної діяьності).  

Ключові слова: управління знаннями, проєктно-орієнтоване підприємство, концептуальна модель. 
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Abstract 

The analysis of the peculiarities of knowledge management of operational and project activities at the project-
oriented enterprise is carried out in the work. The conceptual model of knowledge management of the project-
oriented enterprise for achievement of optimum economic indicators of the enterprise activity is developed. For 
operational activities, the constituent elements of knowledge management are people (employees), technology and 
processes. For project activities, these are project knowledge management, knowledge management between projects 
and knowledge management about project management. Project knowledge management involves people (project 
team), technology and processes. Knowledge management between projects includes technologies that allow the 
dissemination of knowledge between the projects of the enterprise that are being implemented. Project management 
knowledge includes integration, content, timing, cost, quality, resources, communications, risk, procurement, and 

project stakeholder management. Operational knowledge management 
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is carried out at the following levels: individual (employee level), group (department level), organizational (enterprise 
level) and inter-organizational. Knowledge management of project activities is carried out at the following levels: 
individual (project team member level), group (project team level), organizational (implemented project), global. 
Stages (phases) of knowledge management are formation → accumulation, acquisition → generation → exchange → 
storage and documentation → use → knowledge management result. As a result of knowledge management of 
operational and project activities, taking into account the constituent elements, levels, stages (phases), we can form 
a generalized indicator. For operational activities, this is the level of maturity of knowledge management enterprises, 
for project activities, this is the level of maturity of the project management enterprise (in the context of knowledge 
management of project activities). 

Keywords: knowledge management, project-oriented enterprise, conceptual model. 

JEL classification: O22 

Вступ 

У сучасних умовах зростаючої  конкуренції  підприємства для збереження свої х 
позиціи  на ринку повинні вирізнятися, розвиватися та постіи но навчатися. На 
сьогоднішніи  день спостерігається поглиблении  інтерес до концепції  знань та ресурсів, 
заснованих на знаннях [1]. Наразі знання розглядаються як ключовии  організаціи нии  
актив, якии  надає підприємствам конкурентні переваги, є основою ї х інноваціи ного 
розвитку та сприяє покращенню фінансових показників ї х діяльності, необхідних для 
процвітання в сучасних складних умовах [2, 3]. Незважаючи на те, що важливість 
управління знаннями широко визнана, питання управління знаннями на проєктно-
орієнтованих підприємствах вимагає додаткових досліджень. Це пов’язано з тим, що 
проєктно-орієнтовані підприємства, окрім своєї  операціи ної  діяльності, ще активно 
заи маються проєктною діяльністю [4, 5]. Дані види діяльності вимагають різних 
підходів до управління знаннями. Слід врахувати тимчасовии  характер проєктів та 
необхідність збереження знань, створених або набутих під час ї х реалізації  з метою 
перетворення ї х у організаціи ні знання та використання у маи бутніх проєктах. Для 
проєктно-орієнтованих підприємств в основі ї х діяльності лежать проєкти як 
інструмент впровадження інноваціи  [6]. Оскільки універсальнии  підхід до управління 
знаннями підприємств відсутніи , и ого потрібно адаптувати до кожного підприємства із 
врахуванням и ого характеристик, а також стадії  зрілості управління знаннями та 
управління проєктами підприємства. Тому досить вжливою є побудова концептуальної  
моделі управління знаннями на проєктно-орієнтованому підприємстві. 

Серед науковців, котрі заи малися питаннями управління знаннями на проєктно-
орієнтованих підприємствах, можна виділити: Ajmal M.M. [14], Ayas K. [27], 
Christensen K.S. [1], Gasik S. [22], Hobday M. [26], Kasvi J. [30], Mortazavi S.M. [15], 
Norang A. [32], Pereira L.[2], Polyaninova T. [29], Sokhanvar S. [47], Terzieva M. [24], 
Yeong А. [46]. 

Незважаючи на значну кількість досліджень у даному напрямі, визначення 
особливостеи  управління знаннями проєктно-орієнтованого підприємства залишається 
актуальним та потребує подальших досліджень з метою побудови системи управління 
знаннями проєктно-орієнтованого підприємства із врахуванням як операціи ної , так і 
проєктної  діяльності, котрими заи мається підприємство. 

Формулювання цілей статті  

Метою статті є дослідження особливостеи  процесу управління знаннями на 
проєктно-орієнтованому підприємстві в сучасних умовах та побудова концептуальної  
моделі управління знаннями проєктно-орієнтованого підприємства. 

Виклад основного матеріалу 

Безсумнівно, що управління знаннями значно збільшує організаціи нии  успіх, 
оскільки и ого метою є забезпечення доступності необхідних знань у необхідніи  формі 
для необхідних організаціи  у необхіднии  час за необхідні витрати [7]. Твердження, «що 
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знає кожен в організації  та як вони використовують свої  знання», розглядається як 
передумова для отримання компанією стіи ких конкурентних переваг [8, 9]. 

Знання можна визначити як набір навичок, досвіду, інформації  та здібностеи , які 
люди застосовують для вирішення проблем [10]. Знання – це змішане поєднання 
досвіду, цінностеи , контекстної  інформації  та експертного розуміння, що забезпечує 
основу для оцінки та використання нового досвіду та інформації . В організаціях воно 
часто втілюється не тільки в документах чи сховищах, але и  в організаціи них 
процедурах, процесах, практиках та нормах [11]. У даному дослідженні під знаннями в 
рамках підприємства розуміється інформація, накопичении  досвід та компетенції , котрі 
забезпечують успішну цілеспрямовану економічну діяльність та розвиток 
підприємства [12]. 

Знання можна розділити на явні та неявні [13]. Явні знання документовані, 
публічні, структуровані, екстерналізовані та усвідомлені; вони мають фіксовании  вміст, 
якии  можна фіксувати та передавати за допомогою інформаціи них технологіи . Навпаки, 
неявне знання міститься у сприи нятті та поведінці людеи ; воно розвивається в 
результаті взаємодії  людеи  і вимагає навичок і практики [14]. Початковии  фокус 
організації  на управлінні знаннями спрямовании  головним чином на явні знання та 
створення інструментів, які допомагають отримувати внутрішню інформацію [10]. 
Проте, одним з головних завдань підприємств в управлінні знаннями є перетворення 
неявних знань у явні, формалізовані. 

Традиціи но управління знаннями розглядається як використання 
інтелектуального капіталу з метою підвищення конкурентоздатності підприємства [6]. 
Але існують и  інші підхди до розуміння управління знаннями. Управління знаннями – це 
набір методів і процедур, які дають змогу менеджерам керувати запасом знань, що є в 
компанії  чи організації  [15]; це процес систематичного та активного виявлення, 
активації , тиражування, зберігання та передачі знань [16]; це методи спрощення та 
покращення процесу створення, обміну, поширення, одержання та розуміння знань у 
компанії  [17]; це процеси, котрі включають ідентифікацію, створення, придбання, 
передачу, обмін та використання знань [18]; це розвиваюча сукупність методів, 
інструментів, прии омів і цінностеи , за допомогою яких організації  можуть здобувати, 
розвивати, вимірювати, розподіляти та забезпечувати віддачу від свої х інтелектуальних 
активів [19]. Управління знаннями заи мається організаціи ною оптимізацією знань 
шляхом використання різноманітних технологіи , інструментів і процесів для 
досягнення поставлених цілеи  [20]. Завдання управління знаннями полягає в тому, як 
генерувати та використовувати колективні знання у фірмі для створення цінності, яка 
веде до конкурентних переваг [21, 22]. Отже, в даному дослідженні за основу взято 
визначення, де управління знаннями – систематичнии  процес створення, придбання, 
поширення та використання знань для збереження конкурентних переваг і досягнення 
організаціи них цілеи  [23]. 

Управління знаннями, як правило, пов’язані з цілями організації  та призначені 
для досягнення конкретних результатів; вони можуть включати підвищення 
продуктивності, інноваціи нии  розвиток, конкурентні переваги, передачу досвіду 
(наприклад, між проєктами) та загальнии  розвиток практик співпраці [24, с. 1087]. 

На підприємствах необхідним є впровадження системи управління знаннями. 
Система управління знаннями – застосування ІТ-систем та всіх інших організаціи них 
ресурсів для стратегічного управління знаннями більш ефективним і систематичним 
способом [9, c. 3].  

Однак, ефективна система управління знаннями має бути адаптована для 
кожного підприємства [2]. Особливо актуальним є управління знаннями на проєктно-
орієнтованих підприємствах [4, 5]. Як зазначено у роботі [25], при розробці та 
впровадженні корпоративної  системи управління знаннями повинні враховуватися 
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різні особливості та параметри компанії , у тому числі і проєктно-орієнтовании  характер 
діяльності та управління.  

До проєктно-орієнтованих підприємств відносяться підприємства, де проєкт є 
основною структурою для організації  виробництва, інноваціи  та конкуренції , так і ті 
підприємства, які можуть мати як проєктні структури, так і функціональні 
підрозділи [26, с. 874]. У даному дослідженні під проєктно-орієнтованим підприємством 
розглядаються підприємства, котрі окрім своєї  операціи ної  діяльності, заи маються ще и  
проєктною. 

Отже, сучасні підприємства повинні швидко реагувати та бути гнучкими до 
інноваціи них та міждисциплінарних питань. Тому вагомість проєктної  діяльності 
значно зростає, адже дозволяє швидше адаптуватися до вимог ринку. І м притаманна 
висока гнучкість, міждисциплінарна робота, сприяння інноваціям, новим знанням, 
вивчення нових ринків та конкуренції  з іншими. Але відсутність тісного взаємозв’язку 
між проєктною та операціи ною діяльністю підприємства може створювати перешкоди 
для успішного обміну та використання наявних знань та досвіду [9]. Збільшення 
технічної  складності та взаємозалежності проєктів через функціональні межі 
призводить до більшої  залежності успіху проєкту (тобто досягнення графіка, бюджету 
та цілеи  якості, а також задоволеності клієнтів) від організаціи ної  здатності генерувати 
знання та обмінюватися ними [27]. Отже, існує гостра потреба в надіи ному управлінні 
знаннями на проєктно-орієнтованих підприємствах  

Ефективне управління знаннями у проєктному середовищі полягає у створенні 
організації , яка сприяє створенню та обміну знаннями і яка повинна створити єдину 
культуру проєкту, яка використовує колективнии  досвід та інформацію на користь 
маи бутніх проєктів [28]. Зростаюча складність проєктної  роботи означає, що менеджери 
проєктів повинні враховувати все більшу кількість технічних і соціальних зв’язків та 
інтерфеи сів, адаптуючи знання та досвід із щоденної  роботи компанії  та з попередніх 
проєктів. Членам команди проєкту часто доводиться вивчати речі, які вже відомі в інших 
контекстах. Фактично, ї м необхідно здобувати та засвоювати знання, які зберігаються в 
організаціи ніи  пам’яті. І хня ефективність у цьому визначає ї х особисту ефективність, 
ефективність проєкту і, зрештою, ефективність компанії  [13, 28]. 

Зазвичаи  знання з минулих проєктів накопичуються в свідомості людини або в 
документах і сховищах. Люди, які мають знання про минулі проєкти, призначаються для 
подібних проєктів, де ї хніми знаннями можна поділитися з метою принести користь для 
реалізації  проєкту та розширити загальну організаціи ну базу знань. [29]. Успішне 
управління знаннями на проєктно-орієнтованому підприємстві надає підприємствам і 
співробітникам інформацію, необхідну для кращого прии няття рішень. Це, в свою чергу, 
дозволяє значно заощадити час і зусилля. У багатьох випадках успішне завершення 
проєкту ґрунтується на накопичених знаннях, індивідуальніи  та колективніи  
компетентності [30]. 

Отже, у дослідженнях науковців чітко прослідковується необхідність взаємодії  на 
проєктно-орієнтованому підприємстві між підсистемою управління знаннями 
операціи ної  діяльності та підсистемою управління знаннями проєктної  діяльності. 

В роботі [25] зазначається, що методологія управління знаннями на проєктно-
орієнтованому підприємстві може бути реалізована на таких рівнях: рівень 
монопроєкту; рівень функціонального підрозділу, співробітники котрого беруть участь 
в проєктах; корпоративнии  рівень. Проте, для визначення рівнів управління знаннями 
на проєктно-орієнтованому підприємстві, необхідно більш детально дослідити процес 
управління знаннями в операціи ніи  та проєктніи  діяльності. 

Управління знаннями операціи ної  діяльності має враховувати наступні складові: 
люди, технології , процеси [10]. Управління знаннями на підприємстві формується через 
унікальні моделі взаємодії  між людьми, технологіями та процесами. Люди 
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(співробітники підприємства) створюють, діляться, застосовують знання та стимулю-
ють обмін знаннями. Успіх управління знаннями залежить від бажання людеи  ділитися 
свої ми знаннями. Процеси відображають організаціи не навчання, методи отримання, 
створення, упорядкування, обміну та передачі знань. Технології  включають механізми, 
які зберігають і надають доступ до баз даних і знань, створених людьми в різних місцях. 
Проте всі три змінні є життєво важливими для успішного управління знаннями [31]. 

Процес управління знаннями повинен врахувати: формування → накопичення, 
отримання → генерування → обмін → збереження та документування → використання 
→ результат управління знаннями. Кожен з вказаних процесів є досить важливим при 
формуванні системи управління знаннями. Науковці досліджують різні методи та 
заходи для активації  вказаних процесів. Наприклад, у роботі [32] досліджено 11 методів 
створення знань на підприємствах: неформальна організаціи на структура, досвід 
роботи, бізнес-операція, інтерв'ю з експертами, карта знань, команда знань, дилери 
знань, сторітеллінг, мозковии  штурм, Delphi, організаціи на прихильність. У роботі [33] 
представлено результати дослідження заходів із обміну знаннями в п’яти зрілих 
проєктно-орієнтованих організаціях: участь у конференції ; внутрішні конференції ; 
вивчені уроки; коучинг та наставництво; самонавчання та ін. 

Також при здіи сненні управління знаннями операціи ної  діяльності слід 
враховувати наступні рівні: індивідуальнии  (рівень працівника); груповии  (рівень 
підрозділу); організаціи нии  (рівень підприємства) та міжорганізаціи нии  рівень. 

При побудові системи управління знаннями підприємства слід пам’ятати, що 
кожне підприємство має свіи  рівень зрілості управління знаннями. Науковці пропо-
нують різні підходи до визначення зрілості управління знаннями. У роботі [34] запро-
поновані наступні рівні: усвідомлення; формалізація (інфраструктура та стратегія 
управління знаннями); інституціоналізація (контроль, моніторинг та вимірювання); 
інтеграція зовнішньої  мережі. У роботі [35] визначено наступні рівні: нерозвинении ; 
слаборозвинении  (механізми управління знаннями частково розгорнуті); розвинении  
(механізми управління знаннями діють); високорозвинении . У дослідженні [36] 
встановлені такі рівні: хаотичні знання; сумлінні знання (починає розвиватися технічне 
середовище для управління знаннями); управління знаннями (пропагується через куль-
туру та регулювання); розширене управління знаннями (організація може кваліфі-
кувати та кількісно оцінити ефективність управління знаннями); інтеграція управління 
знаннями (частина культури, що підтримується технічною інфраструктурою). 
Дослідження [37] передбачає наступні рівні: початковии ; усвідомлении  (є намір 
реалізувати ініціативи управління знаннями); визначении  (наявна основна 
інфраструктура); керовании  (ініціативи добре налагоджені). Залежно від рівня зрілості 
управління знаннями підприємства слід прии мати визначені управлінські рішення, щоб 
и ого підвищити та отримати необхіднии  економічнии  результат. 

Результатом (критерієм ефективності) управління знаннями підприємства може 
виступати продуктивність праці, прибуток, рентабельність та інші показники. Також у 
статті [38] представлено індекс ефективності управління знаннями (KMPI) для оцінки 
ефективності фірми в управлінні знаннями на певнии  момент часу. Вважається, що 
фірми завжди були орієнтовані на накопичення та застосування знань для створення 
економічної  цінності та конкурентних переваг. Тому запропоновано KMPI, якии  
визначено як логістичну функцію, що має п’ять компонентів, які можуть бути 
використані для визначення процесу циркуляції  знань (KCP): створення знань, 
накопичення знань, обмін знаннями, використання знань та інтерналізація знань. Коли 
ефективність KCP зросте, KMPI також розшириться, що дозволить фірмам стати 
наукоємними. 

Що стосується управління знаннями проєктної  діяльності, то хоча на шляху 
успішного проєктного управління знаннями виникає багато перешкод, и ого переваги 
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переважають усі труднощі, з якими зіштовхуються підприємства під час и ого реалізації . 
Удосконалення проєктного управління знаннями може допомогти скоротити терміни 
проєкту, знизити витрати, покращити якість і задоволеність клієнтів, зменшити кіль-
кість помилок, генерувати менше запитань, прии мати кращі рішення, розвивати відно-
сини з клієнтами, покращувати обслуговування та підвищувати прибутковість [29]. 

Володіння належними знаннями є основною передумовою ефективного 
управління проєктами. Проєкти можна розглядати як процеси управління знан-
нями [39]. Управління проєктними знаннями, особливо в складних проєктах, є одним з 
основних факторів успіху в управлінні проєктами. Відсутність управління знаннями 
проєкту є однією з основних причин провалу проєкту [40]. Здатність керувати знаннями 
про проєкти включає здатність створювати, поглинати та обмінюватися інформацією, 
пов’язаною з проєктом, яка є важливою частиною культури організації . Використання 
отриманих знань для навчання на невдачах та успіхах у попередніх проєктах є життєво 
важливим для довгострокової  стіи кості та конкурентоспроможності організації  [29]. 

Управління знаннями проєкту – це управління знаннями в проєктних ситуаціях і, 
таким чином, зв'язком між принципами управління знаннями та управління 
проєктами [41]. Компоненти управління знаннями та управління проєктами дуже схожі. 
Компоненти управління проєктами включають систему, людеи  та інструменти, а 
компоненти управління знаннями включають людеи , технології  та організаціи ні 
фактори [42]. Оскільки компоненти аналогічні, це дозволяє компоненти з обох напрямів 
розміщувати один на одного, щоб вони могли зливатися та працювати разом один з 
одним. Знання про проєкт зазвичаи  закріплюються людьми, які беруть участь у 
проєктах, до яких входять менеджери проєкту, команда проєкту, зацікавлені сторони 
проєкту [29]. Управління знаннями має вирішальне значення для проєктних фірм, 
оскільки кожен проєкт унікальнии  і має особливі уроки. У більшості випадків ці уроки 
засвоюються окремими особами як неявне знання, і фірми повинні зробити ї х чіткими 
для використання в маи бутніх проєктах. У зв'язку з цим фірми повинні мати 
спеціальнии  ІТ-інструмент. Належнии  ІТ-інструмент слід розрізняти відповідно до 
властивостеи  фірми (тобто типу галузі, організаціи ної  культури, розміру фірми тощо). 
Без хорошого управління знаннями проєктні підприємства не можуть бути 
підприємствами, котрі навчаються, і, очевидно, вони програють [15]. 

Отже, узагальнюючи складові елементи системи управління знаннями проєктної  
діяльності, можна виділити аналогічні елементи, як і в операціи ніи  діяльності: люди, 
технології , процеси. Але люди, представлені менеджерами проєкту, командою проекту, 
стеи кхолдерами проєкту. 

У дослідженні [43] вказано три області знань у сфері управління знаннями 
проєкту: знання в рамках проєктів, пов'язаних з процедурою (фазами управління 
проєктом), що стосується знання методологіи  управління проєктами та практик 
комунікації  в проєктах; знання між проєктами: подібне до історії  проєкту, оскільки 
и деться про огляд сценарії в проєкту (завершується чи вже завершено); знання серед 
проєктів: розуміються як усі знання, визначені в дослідженні, оскільки вони включають 
спеціальні, методологічні, процедурні знання, тобто різні типи знань, накопичені від 
проєкту до проєкту. 

Тому при побудові системи управління знаннями проєктної  діяльності слід 
враховувати наступні області знань:  

1) знання в рамках проєкту;  
2) знання про управління проєктами;  
3) знання про поширення знань між проєктами (технології ). 
Також проєктні організації  вимагають чіткого розуміння типів знань і баз знань, 

які мають бути включені в ефективну систему управління знаннями. У роботі [44] 
виділено три бази знань у проєктах: база знань організації  (включає знання, характерні 
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для організаціи  та середовищ, в яких реалізуються проєкти), іншими словами, це база 
знань операціи ної  діяльності підприємства; база знань з управління проєктами (вклю-
чає знання теорії  та застосування управління проєктами); база знань для конкретного 
проєкту (включає конкретні знання, отримані в рамках реалізації  конкретного проєкту). 
Комплексне поєднання вказаних баз знань дозволить сформувати ефективну систему 
управління знаннями та досягнути додатнього синернетичного ефекту. 

Якщо характеризувати знання в рамках проєкту, то існує два основних типи 
проєктних знань (за масштабом) [22]: мікрознання, необхідні для виконання окремого 
завдання (або и ого частини), і макрознання (іншими словами, усі знання, якими 
володіють люди з даного організаціи ного рівня). Навчання окремого члена команди з 
метою надання и ому загальних знань, необхідних для участі у виконанні проєкту, є 
прикладом процесу, якии  виконується на основі всіх знань, якими володіє окрема 
людина. Завершення роботи проєктної  команди, що має знання, достатні для виконання 
проєкту, є прикладом процесу проєктного управління знаннями, якии  виконується на 
рівні проєкту (що має справу з усіма знаннями команди проєкту). 

Модель в роботі [22] охоплює всі етапи управління знаннями (створення і 
придбання знань, ї х ідентифікація та документування, передача, обмін і застосування). 
Управління проєктними знаннями здіи снюється на чотирьох різних рівнях: 
індивідуальнии , проєктнии , організаціи нии  та глобальнии .  

Впровадження системи управління знаннями проєкту в організації  має справу з 
усіма знаннями, якими володіє організація в цілому. Розробка глобальних знань з 
управління проєктами є прикладом процесу, якии  виконується на всіх глобально 
доступних знаннях з управління проєктами. Отже, є чотири складові макрознань 
проєкту: індивідуальні макрознання (знання, якими володіє член команди), 
макрознання команди проєкту (знання, якими володіє команда проєкту), організаціи ні 
макрознання (знання, якими володіє організація), глобальні макрознання (знання, 
якими володіє вся глобальна спільнота менеджерів проєктів). Вимір масштабу дозволяє 
нам класифікувати та систематизувати всі процеси управління знаннями проєкту. Сфера 
управління проєктними знаннями складається з процесів, що працюють над знаннями 
проєкту всіх масштабів. Отже, маємо такі процеси, які виконуються на рівні проєкту: 
визначення необхідних знань; набуття знань; створення знань; застосування знань, 
передача знань; ідентифікація та документування створених знань; зовнішнє набуття 
знань [22]. 

Отже, для успішної  реалізації  проєкту потрібно визначити, які знання необхідні 
для виконання проєкту, встановити, із побудовою карти знань, які співробітники 
підприємства володіють необхідними знаннями для реалізації  проєкту та сформувати 
оптимальну команду проєкту. 

Особливо актуальним у дослідженнях науковців є питання поширення знань між 
проєктами. Передача знань з проєктів і між ними включає експертні знання, 
методологічні знання, процедурні знання та знання досвіду. Ці знання сприяють 
збільшенню загальної  бази знань підприємства [41]. У роботі [15] автори наголошують 
на необхідності формалізації  знань та використанні вже набутих знань у попередніх 
проєктах для успішної  реалізації  маи бутніх проєктів. На проєктно-орієнтованих 
підприємствах знання поширюються як у межах проєктів, так і між проєктами. Отже, 
необхідно вирішити дві основні проблеми: по-перше, як поділитися знаннями, 
накопиченими в одному проєкті, з наступними проєктами, адже проєкти є тимчасовими, 
і є велика и мовірність того, що значна частина знань зникне після завершення проєкту; 
по-друге, як покращити спілкування членів команди, які працюють у різних проєктах 
[33]. Під час реалізації  проєкту на підприємстві генеруються різні форми інформації  та 
досвіду. Якщо ці накопичені знання не будуть записані та не розповсюджені серед інших 
проєктів, ці знання будуть втрачені і більше не будуть доступні для допомоги маи бутнім 
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проєктам. Це може призвести до збільшення витрат на маи бутні проєкти, оскільки 
ресурси, час і гроші будуть витрачатися на перевизначення знань, які колись існували в 
компанії . Якщо не використовувати ці знання, якість результатів проєкту може 
негативно постраждати [29]. 

У роботі [45] автор розглядає закриття проєкту як наи важливішу фазу для 
виявлення та отримання нових знань і підготовки знань для передачі в інші проєкти. 
Однією з наи популярніших форм фіксації  результату такої  рефлексії  є так звані «вивчені 
уроки», спеціальна документація, яка повністю та детально описує процес ідентифікації  
та вирішення конкретних і детально пояснених проблем, які можна використовувати як 
приклади для наступних проєктів. Іншии  інструмент документації , виділении  автором 
для знань про проєкт, представлении  профілями проєкту, які охоплюють 
характеристики та підсумки проєкту. У роботі [24] перераховано можливі методи та 
практики передачі знань, які використовуються в діяльності з управління проєктами, 
включаючи мережі, інтерактивні тренінги, програми коучингу та наставництва тощо – 
для неявного знання, а також програмні засоби, мережі, інтранет, портали, поширені 
запитання та багато інших – для явних знань. 

Знання про управління проєктами, згідно зі стандартом PMBOK, включає десять 
областеи  знань: управління інтеграцією, вмістом, термінами, вартістю, якістю, 
ресурсами, комунікаціями, ризиками, закупівлями, зацікавленими сторонами проєкту, 
котрими підприємство повинне володіти з метою успішної  реалізації  проєктів. 

Під корпоративним середовищем знань з управління проєктами розуміється 
комплекс методичного, організаціи ного, програмного, інформаціи ного та технічного 
видів забезпечення, націлених на досягнення та підтримку у компанії  заданого рівня 
компетенції  у галузі управління проєктами. Задании  рівень компетенції  співробітників 
компанії  у галузі управління проєктами є визначальним чинником при формуванні та 
впровадженні корпоративного середовища знань з управління проєктами та 
визначається за погодженням із замовником на основі рівня зрілості компанії  у галузі 
управління проєктами. Рівень компетенції  співробітників компанії  у різних галузях 
управління проєктами утворює рівень компетенції  компанії  у сфері управління 
проектами, якии , у свою чергу, може характеризуватись низкою показників: індекс 
знань компанії  у сфері управління проєктами; індекс ІТ-грамотності компанії  у сфері 
управління проєктами; поведінковии  індекс (проєктно-орієнтовании  стиль мислення та 
поведінки в компанії ) [25]. 

До складу корпоративного середовища знань з управління проєктами можуть 
входити наступні елементи [25]: корпоративна система діагностики знань з управління 
проєктами; корпоративна електронна бібліотека з управління проєктами; 
корпоративний портал знань з управління проєктами; корпоративна система 
дистанційного навчання з управління проєктами; корпоративна система тренінгового 
навчання з управління проєктами; корпоративна довідкова служба з управління 
проєктами; корпоративна система наставництва у сфері управління проєктами; 
корпоративна система кар'єрного розвитку в галузі управління проєктами. 

Одним з наи важливіших критерії в ефективного впровадження системи 
управління знаннями є збільшення ринкової  вартості проєктно-орієнтованого 
підприємства. Під економічною безпекою проєктно-орієгтованого підприємства слід 
розуміти достатність у співробітників власних методів та засобів забезпечення 
безперервного процесу руху в напрямі створення та впровадження нових знань – 
об’єктів інтелектуальної  власності, у першу чергу таких, які будуть наи більшою мірою 
забезпечувати збільшення ринкової  вартості проєктно-орієнтованого підприємства [6]. 

Оскільки при управлінні знаннями важливим є врахування особливостеи  
управління проєктами, вдале поєднання управління знаннями та управління проєктами 
буде запорукою успіху. Для цього слід визначити рівень зрілості підприємства з 
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управління знаннями та рівень зрілості підприємства з управління проєктами. 
Постіи нии  зворотнии  зв’язок та узгодження знань у життєвому циклі проєкту, а також 
обмін знаннями між членами проєктної  групи є важливими для підвищення успіху 
проєкту. Як фактори управління знаннями, так і фактори управління проєктами можуть 
мати значнии  вплив на успіх проєкту. Загальними факторами є культура (досить часто 
науковці виділяють фактор «люди»), процеси і технології , які, у свою чергу, можуть 
впливати як на управління знаннями, так і на управління проєктами. Це підкреслює 
необхідність постіи ного зворотного зв’язку та узгодження знань у середовищі проєкту. 
Тому додаткового дослідження вимагає залежність успіху проєкту від інтеграції  
управління знаннями та управління проєктами, а також базових факторів культури, 
процесів і технологіи  [46]. Офіс управління проєктами є підрозділом в організації , якии  
сприяє та контролює організаціи ні проєкти [47]. У проєктніи  компанії , де вся динаміка 
процесів та інформаціи нии  потік зосереджені навколо проєктів, роль Офісу управління 
проєктами стає ще більш актуальною, адже є важливим інструментом в управлінні 
організаціи ними знаннями [48]. 

У роботі [49] запропонована модель, яка досліджує, як впливає на успіх проєкту 
управління знаннями проєкту та сталість в управлінні проєктами із врахуванням ї х 
взаємодії : 

 
PKM*A + SPM*B= PS,      (1) 

 
де PKM – управління проєктними знаннями; А – фактор, що впливає на PKM; SPM: 

сталість в управлінні проєктами; B – фактор, що впливає на SPM; PS – успіх проєкту. 
Для визначення факторів, що входять до формули, необхідне залучення практиків 

та ї х опитування. 
Запропонована модель відображає вплив на успішну реалізацію проєкту як 

управління знаннями, так і управління проєктами на підприємстві. Хоча дана модель є 
досить логічною, проте вона потребує деталізованої  практичної  реалізації . Тому 
очевидно, що для побудови системи управління знаннями на проєктно-орієнтованому 
підприємстві для прии няття ефективного обґрунтовного управлінського рішення 
необхідною є розробка та практична реалізація комплексу економіко-математичних 
моделеи . 

Отже, підсумовуючи результати дослідження можна побудувати концептуальну 
модель управління знаннями проєктно-орієнтованого підприємства (рис. 1).  

Управління знаннями повинне реалізуватися із врахуванням специфіки видів 
діяльності: операціи ної  та проєктної . Організаціи на структура підприємства для 
оптимізації  управління знаннями повинна включати структурнии  підрозділ із 
управління знаннями та Офіс управління проєктами. Для операціи ної  діяльності 
складовими елементами управління знаннями є люди (співробітники підприємства), 
технології  та процеси. Для проєктної  діяльності – управління знаннями проєкту; 
управління знаннями між проєктами та управління знаннями про управління 
проєктами. Управління знаннями проєкту включає людеи  (команда проєкту), технології  
та процеси. Управління знаннями між проєктами включає технології , котрі дозволяють 
поширювати знання між проєктами підприємства, котрі реалізуються. Управління 
знаннями про управління проєктами включає управління ітеграцією, вмістом, 
термінами, вартістю, якістю, ресурсами, комунікаціями, ризиками, закупівлями, 
зацікавленими сторонами проєктів. Управління знаннями операціи ної  діяльності 
здіи снюється на наступних рівнях: індивідуальнии  (рівень працівника), груповии  
(рівень підрозділу), організаціи нии  (рівень підприємства) та міжорганізаціи нии . 
Управління знаннями проєктної  діяльності здіи снюється на наступних рівнях: 
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індивідуальнии  (рівень члена команди проєкту), груповии  (рівень команди проєкту), 
організаціи нии  (в рамках проєкту, що реалізується), глобальнии .  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальна модель управління знаннями проєктно-орієнтованого 
підприємства 
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- Глобальнии  

Формування → накопичення, отримання → генерування → обмін → 
збереження та документування → використання → результат управління 

знаннями 

Рівень зрілості підприємства 
з управління знаннями 

Рівень зрілості підприємства з 
управління проєктами 

Прибуток, продуктивність 
праці, KMPI 

Успішна реалізація проєкту 

EVA, ринкова вартість 
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При управлінні знаннями проєктно-орієнтованого підприємства слід 
враховувати і етапи (фази) управління знаннями: формування → накопичення, 
отримання → генерування → обмін → збереження та документування → використання 
→ результат управління знаннями. В результаті управління знаннями операціи ної  та 
проєктної  видів діяльності із врахуванням складових елементів, рівнів, етапів (фаз) 
можна сформувати узагальнении  показник. Для операціи ної  діяльності – це рівень 
зрілості підприємств з управління знаннями, для проєктної  – рівень зрілості 
підприємства з управління проєктами (у контексті управління знаннями проєктної  
діяльності). Дані узагальнені показники комплексно відображають стан управління 
знаннями підприємства. В якості критерії в ефективності управління знаннями 
операціи ної  діяльності можуть виступати прибуток, продуктивність праці, KMPI та ін. В 
якості критерію ефективності управління знаннями проєктної  діяльності може 
виступати успішна реалізація проєкту. Узагальнюючими критеріями ефективності 
управління знаннями проєктно-орієнтованого підприємства можуть бути економічна 
додана вартість (EVA), ринкова вартість підприємства та ін. Для досягнення додатного 
синергетичного ефекту між управлінням знаннями як операціи ною, так і проєктною 
діяльністю, якии  позитивно вплине на критерії  ефективності (показники економічної  
діяльності підприємства) необхідно сприяти ефективніи  взаємодії  управління знаннями 
обох видів діяльності. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

У роботі проведении  аналіз особливостеи  управління знаннями на проєктно-
орієнтованому підприємстві. Визначена необхідність врахування особливостеи  
управління знаннями як операціи ної , так і проєктної  діяльності, ї х активної  взаємодії , 
що дозволить досягнути оптимальних результатів економічних показників діяльності 
підприємства. Розроблена концептуальна модель управління знаннями проєктно-
орієнтованого підприємства із врахуванням складових елементів, рівнів, етапів (фаз), 
узагальнених показників, критерії в ефективності управління знаннями для різних видів 
діяльності та підприємства загалом. Для практичної  реалізації  розробленої  
концептуальної  моделі слід розробити систему управління знаннями на проєктно-
орієнтованому підприємстві, яка міститиме комплекс економіко-математичних 
моделеи  із врахуванням встановлених особливостеи . 
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РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНІВ 

Потриваєва Н.В., Гаркуша О. М., Демченко А.М. Сільські території  та ї х місце в системі 
соціально-економічного розвитку держави та регіонів. Український журнал прикладної 
економіки та техніки. 2021. Том 6. № 4. C. 82–91.  

Анотація 
Вступ. Дослідження сільських територій є важливою місією у розвиткові соціально-економічних систем 
держави та її територій. Трансформаційні зміни, що відбулися в процесі реформування національної 
економіки та внаслідок змін адміністративно-територіального устрою країни вимагають визначення 
місця кожної складової з її територій. Особливого значення потребує дослідження сільських територій, де 
аграрній галузі належить місце вектору розвитку. Останнє визначає рівень життя населення сільських 
територій і формує значущу частку і роль в системі соціально-економічного розвитку держави та її 
регіонів. 
Метою даної статті є дослідження теоретико-методологічних засад формування сільських територій 
та їх місця в системі соціально-економічного розвитку держави та регіонів. 
Результати. Дослідження показали, що первинною ланкою, центром сільських територій є сільський 
населений пункт. Тому ключовими критеріями визначення сільської території є адміністративно-
територіальний та самоврядний. Отже, сільською є територія, що знаходиться в межах юрисдикції 
територіальних громад сільських (селищних) населених пунктів та включає землі сільськогосподарського 
й несільськогосподарського призначення. Такий підхід має нормативне підґрунтя – Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» і Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 
Висновки. Важливість сільських територій у соціально-економічному розвитку країни не обмежується 
соціальним фактором. Адже попри високий потенціал розвитку несільськогосподарських видів діяльності 
в майбутньому, наразі сільські території є осередком аграрного виробництва, яке є стратегічним 
сектором національної економіки держави та її регіонів. Аграрна економіка виконує найважливішу функцію 
у системі забезпечення соціально-економічної стабільності розвитку сільських територій держави та її 
регіонів. 

Ключові слова: сільські території, економічний розвиток, аграрна реформа, сільське господарство, 
транспортна інфраструктура. 
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Abstract 
Introduction. The study of rural areas is an important mission in the development of socio-economic systems of the 
state and its territories. Transformational changes that have taken place in the process of reforming the national 
economy and as a result of changes in the administrative-territorial structure of the country require the 
determination of the location of each component of its territories. Of particular importance is the study of rural areas, 
where the agricultural sector has a place in the vector of development. The latter determines the standard of living of 
the population of rural areas and forms a significant share and role in the system of socio-economic development of 
the state and its regions. 
The purpose of this article is to research of theoretical and methodological bases of formation of rural territories 
and their place in the system of social and economic development of the state and regions. 
Results. Studies have shown that the primary link, the center of rural areas is a rural settlement. Therefore, in our 
opinion, the key criteria for determining the rural area are administrative-territorial and self-governing. Thus, a rural 
area is one that is within the jurisdiction of territorial communities of rural (urban) settlements and includes 
agricultural and non-agricultural lands. This approach has a normative basis – the Law of Ukraine "On Local Self-
Government in Ukraine" and the Law of Ukraine "On Voluntary Association of Territorial Communities". 
Conclusions. The importance of rural areas in the socio-economic development of the country is not limited to social 
factors. After all, despite the high potential for the development of non-agricultural activities in the future, currently 
rural areas are the center of agricultural production, which is a strategic sector of the national economy. The agrarian 
economy performs the most important function in the system of ensuring socio-economic stability of rural 
development of the state and its regions. 

Keywords: rural areas, economic development, agrarian reform, agriculture, transport infrastructure. 

JEL classification: O18; P25; R11 

Вступ 

Розвиток уявлень про сільські території  та зміст даного поняття відбувається у 
тісному зв’язку із поглибленням суспільного поділу праці, якии  є наслідком аграрної  
реформи. Так, до моменту оформлення приватної  власності на землю, коли ще були не 
до кінця зрозумілими результати радикальної  трансформації  організаціи но-правових 
форм господарювання в агарному секторі економіки, переважала виробнича концепція 
сільських територіи . В рамках даної  концепції  сільські території  – це історично 
сформована в історично визначених межах системна сукупність, що поєднує в собі 
організаціи но-територіальну (село, раи он) і територіально-функціональну 
приналежність (виробництво, переробка, реалізація) сільськогосподарської  продукції . 
Однак, по мірі просування аграрної  економіки до завершального етапу реформування – 
старту ринку земель сільськогосподарського призначення, стає усе більш зрозумілим, 
що такии  підхід обмежує розуміння справжньої  суті змісту поняття «сільські території ». 
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Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних засад сільських територіи  
та ї х місця в системі соціально-економічного розвитку держави та регіонів. Для 
досягнення визначеної  мети та відповідно до логіки наукового дослідження були 
поставлені завдання: проаналізувати засади формування критерії в дослідження 
сільських територіи  та ї х місця в системі соціально-економічного розвитку держави та 
регіонів, дослідити шляхи формування критерії в дослідження рівнів сільських 
територіи  та ї х місця в системі соціально-економічного розвитку держави та регіонів. 

Методика досліджень 

Методологічною та теоретичною основами дослідження є економічна теорія, 
наукові роботи вітчизняних вчених із проблем удосконалення теоретико-
методологічних засад сільських територіи  та ї х місця в системі соціально-економічного 
розвитку держави та регіонів. У процесі дослідження використовувалися такі методи: 
монографічнии , наукової  абстракції , спостереження, рядів динаміки, середніх величин, 
індукції  та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Видатнии  украї нськии  вчении  Подолинськии  С.А. в другіи  половині ХІХ ст. 
започаткував фізичну економіку, визначивши баланс накопиченої  ендогенної  енергії , 
надходження екзогенної  енергії  та механізми ї ї  накопичення через явища природи і 
працю людини, за століття наперед визначив еквівалент фізичної  та розумової  праці [1]. 
З приводу землеробської  праці він зазначає: «... За вдосконаленого господарства земля 
дає наи більші врожаї  саме там, де землеробство існує вже давно… Ось чому ми вважаємо, 
що маємо право сказати, що правильне землеробство є наи ліпшии  представник корисної  
праці, тобто роботи, що збільшує збереження сонячної  енергії  на земніи  поверхні» [2].  

Притула Х.М. з цього приводу справедливо зазначає, що донині залишаються 
дискусіи ними питання ідентифікації  сільської  території  (що передусім пояснюється 
незавершеністю адміністративно-територіальної  реформи) та ї ї  диференціації , а 
існуюча невизначеність у трактуванні та розумінні ключових питань є перешкодою у 
формуванні адекватних механізмів регулювання процесів сільського розвитку тощо [3]. 

На думку Ксьонжик І.В., під терміном «сільські території » необхідно розуміти 
певну територіальну одиницю, яка розташовується за межею міст і має соціальне, 
екологічне, гуманітарне інфраструктурне забезпечення; багатофункціональні 
господарські и  несільськогосподарські види діяльності проводяться юридичними та 
фізичними особами; існує певнии  уклад життя селян, сформовании  сторіччями [4]. 
Схожии  підхід знаходимо у Хомюк Н.Л.: «Для визначення категорії  «сільські території » 
необхідно застосовувати міждисциплінарнии  підхід, що дасть змогу поглибити наукові 
дослідження з проблематики використання сільських територіи , та використати в 
нормативних документах для розроблення чіткої  та науково обґрунтованої  стратегії  
щодо диверсифікованого розвитку цих територіи » [5]. 

Коробенко Р.І. справедливо зазначає, що сучасні підходи до тлумачення поняття 
«сільські території » можна класифікувати за чотирма ознаками: 1) просторово-
територіальними; 2) структурними; 3) адміністративно-правовими; 4) функціонально-
господарськими [6]. 

Дієсперов В.С. вважає, що сільські території  з позиціи  управління ї х розвитком – 
це сільські раи они з виділенням кожної  місцевої  громади. На думку вченого, масштаби 
сільських територіи  не слід обмежувати визначеними відповідно до адміністративно-
територіального устрою сільськими населеними пунктами. Адже управління та 
фінансування економічної  діяльності нині в основному зосереджено в раи онних 
організаціях, тому до сільських територіи  повинні включатися и  селища та міста 
раи онного підпорядкування [7]. Аргументом вченого на користь такого висновку є те, 
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що у селищах міського типу та невеликих містах зберігаються сільгосппідприємства, а 
аграрна заи нятість, включаючи неформальну, одна з головних. 

Булавка О.Г. під сільськими територіями пропонує розуміти історично 
сформовану в законодавчо визначених межах системну сукупність, що поєднує в собі 
адміністративно-територіальну (села, селища, сільські и  селищні ради) та 
територіально-функціональну (переважно сільськогосподарське виробництво, 
переробка продукції  и  сировини, ї х зберігання, реалізація тощо) приналежності щодо 
створення відповідних умов праці та проживання населення и  забезпечення 
продовольчої  безпеки краї ни [8]. 

Як справедливо вказує Мармуль Л.О., «сільські території  є, передусім, 
середовищем сталого розвитку, якии  не обмежується агровиробництвом і 
життєдіяльністю сільського населення. Тому він як об’єктивнии  процес, що відбувається 
в межах відповідної  соціально-просторової  системи суспільства, не вимірюється 
виключно показниками аграрного сектору економіки» [9]. Адже поряд із 
сільськогосподарськими розпочинають існування і розвиток несільськогосподарські 
види діяльності на територіях, які традиціи но називалися сільська місцевість. Наи більш 
поширеними із них стають: транскордонне співробітництво, оздоровчии , морськии  та 
«зелении » туризм, виробництво промислової  продукції  (будівельні матеріали, 
лісопродукція), ставкове рибництво тощо. 

Розвиток сільських територіи  має розглядатися у тісніи  прив’язці до ї ї  ресурсного 
потенціалу [10-13], якии  може мати відміннии  від сільськогосподарського характер. На 
це ж вказує Сава А.В., зауважуючи, що питання розвитку сільських територіи  має 
розглядатися в межах регіональної  політики держави [14]. А Дієсперов В.С. зазначає: 
«Ефективність місцевого самоврядування визначатиметься раціональним 
використанням усіх ресурсів – природних, людських, матеріальних, фінансових. Для 
сільської  громади визначальнии  ресурс – сама територія. Сільські заи мають переважну 
частину всієї  території  краї ни, і цим визначається потенціал украї нського села» [15]. 

Підтвердженням таким висновкам є дослідження Газуди Л.М., якии  наголошує на 
великому потенціалі транскордонного співробітництва Закарпатської  області для 
розвитку сільських територіи  регіону. Зокрема вчении  вважає: «Активізація 
транскордонного співробітництва у контексті інтеграції  и  конвергенції  в переддень 
євроінтеграції  Украї ни в економічні структури Європеи ського Союзу потребує 
відповідних змін методичних підходів до оцінки і розвитку міжрегіональних соціально-
економічних взаємодіи  суб’єктів господарської  діяльності на сільських територіях 
Украї ни та суміжних прикордонних краї н. Зокрема, в умовах глобалізації  економічних 
процесів постає завдання нарощування регіональних суспільних благ, що набувають 
ознак транскордонних зовнішніх ефектів» [16]. До ключових сфер, що мають 
забезпечити нарощування регіональних суспільних благ, Газуда Л.М. відносить 
транспортну інфраструктуру, житлове будівництво та комунальну інфраструктуру, 
інформаціи ну інфраструктуру, туризм тощо. 

Куліш І.М. стверджує, що екологічнии  та сільськии  туризм мають усі шанси стати 
одним із наи прибутковіших джерел економічної  діяльності, він сприятиме створенню 
робочих місць у сільськіи  місцевості та позитивно вплине на суміжні сфери (готельне 
господарство, громадське харчування, інфраструктуру), підвищить загальну 
конкурентоспроможність сільських територіи , зокрема тих, де рівень виробництва 
сільськогосподарської  продукції  порівняно низькии  [17].  

На перспективність розвитку сільського зеленого туризму як альтернативи 
заи нятості у сфері сільськогосподарського виробництва вказують також Яковенко А.О. і 
Гакал Т.О. [18] 

Бакун Ю.О., Ксенофонтов М.М. і Баи дала В.В. вважають за можливе використання 
понять «сільські території » і «сільська місцевість» як синонімічних, і визнають 
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доцільним диференціи оване відношення до характеристики поняття «сільські 
території » («сільська місцевість») при підготовці профільних і непрофільних 
нормативно-правових актів [19]. На відносну обмеженість такого підходу вказує як 
Лагодієнко В.В. з Боднар О.А. [20], так і Павлов О.І. [21], якии  зазначає, що оскільки місце 
– це конкретна точка території , використання терміна «сільська місцевість» як синоніма 
слова «сільська територія» є виправданим по відношенню до конкретної  території  
(базовии  рівень сільських територіи ). Тому термін «сільська місцевість» доцільно 
використовувати відносно кожного окремого поселенського симплекса – хутора, села, 
селища, але не сільських територіи  як ї х сукупності [21].  

На роль сільського населеного пункту як головного чинника формування 
сільської  території  вказує і Чопенко В.М. Зокрема вчении  зазначає: «Первинною ланкою 
розвитку соціально-демографічної  сфери сільських територіи  є сільськии  населении  
пункт... Соціальне становище, самоусвідомлення та світосприи няття жителів як кожного 
окремого сільського населеного пункту, так і сільських територіи  у цілому є важливим 
показником розвитку не лише самого селянства, а и  усього суспільства, запорукою 
процвітання держави» [22]. Такии  самии  підхід знаходимо у Мельник К.П.: «Сталии  
розвиток сільських територіи  має здіи снюватися на підставі визначення села як 
відкритої  системи, що об’єднує економічну (виробництво, фінансування, 
інфраструктура), екологічну (навколишнє середовище, екологічна и  техногенна 
безпека) системи, а також суспільство (соціальнии  захист сільського населення, 
доступність освіти та медицини, поліпшення житлових умов)» [23]. 

Ми погоджуємося з твердженнями науковців, які вважають, що первинною 
ланкою, центром сільських територіи  є сільськии  населении  пункт. Тому, на нашу думку, 
ключовими критеріями визначення сільської  території  є адміністративно-
територіальнии  та самовряднии . Отже, сільською є територія, що знаходиться в межах 
юрисдикції  територіальних громад сільських (селищних) населених пунктів та включає 
землі сільськогосподарського и  несільськогосподарського призначення. Такии  підхід 
має нормативне підґрунтя – Закон Украї ни «Про місцеве самоврядування в Украї ні» [24] 
і Закон Украї ни «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [25].  

У Статті 1 Закону Украї ни «Про місцеве самоврядування в Украї ні» визначено, що 
територіальна громада – жителі, об'єднані постіи ним проживанням у межах села, 
селища, міста, що є самостіи ними адміністративно-територіальними одиницями, або 
добровільне об'єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдинии  
адміністративнии  центр; територія територіальної  громади – нерозривна територія, в 
межах якої  територіальна громада здіи снює свої  повноваження щодо вирішення питань 
місцевого значення відповідно до Конституції  і законів Украї ни як безпосередньо, так і 
через органи місцевого самоврядування. 

У Статті 1 Закону Украї ни «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
регулюються відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання 
територіальних громад сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання до 
об’єднаних територіальних громад. А Статтею 3 визначено, що: п.1. Суб’єктами 
добровільного об’єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, 
селищ, міст; п. 2. Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої  
визначено місто, є міською територіальною громадою, центром якої  визначено селище, 
- селищною, центром якої  визначено село, - сільською. 

Сільські території  є виключно важливими для соціально-економічного розвитку 
краї ни. Це обумовлено ї х ресурсним потенціалом. Як зазначають Ходаківська О.В і 
Кононенко О.М., «збалансовании  розвиток сільської  території  – це процес поліпшення 
рівня та якості життя сільського населення, що, у свою чергу, сприяє урізноманітненню 
видів аграрної  і позааграрної  діяльності, продуктивніи  заи нятості, диверсифікації  
доходів сільських домогосподарств та наповненню бюджетів місцевих громад, 
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соціальніи  захищеності мешканців, сучасному інфраструктурному розвитку 
поселенської  мережі, збереженню і підвищенню родючості ґрунтів, захисту ландшафтів 
та біологічного різноманіття» [26]. Натомість інші автори зазначають, що фінансова 
достатність органів місцевого самоврядування та ї хня ефективна діяльність щодо 
соціального розвитку сільських територіи  є важливою передумовою подолання 
соціальної  кризи на селі и  економічного піднесення держави та ї ї  регіонів [27]. 

Так, станом на початок 2021 р. в Украї ні проживало 12628,8 тис. осіб сільського 
населення, або 30,4% від загальної  чисельності [28]. Це вище від середнього значення 
аналогічного показника для ЄС (рис. 1).  

 
Рис. 1. Частка сільського населення в загальній структурі населення України та 

деяких європейських країн, %* 
*побудовано автором за даними [29] 

Зважаючи на такии  факт, розвиток сільських територіи  Украї ни – це, насамперед, 
розвиток більш ніж третини населення краї ни. Отже, забезпечення стіи кого розвитку 
сільських територіи  має належати до пріоритетних напрямів державної  політики.  

Важливість сільських територіи  у соціально-економічному розвитку краї ни не 
обмежується соціальним фактором. Адже попри високии  потенціал розвитку 
несільськогосподарських видів діяльності в маи бутньому, наразі сільські території  є 
осередком аграрного виробництва, яке є стратегічним сектором національної  
економіки. Аграрна економіка виконує три важливих функції  у системі забезпечення 
соціально-економічної  стабільності.  

Перша. Аграрна економіка є основою продовольчої  безпеки краї ни. Наприклад, 
Мудрак Р.П. і Нижник І.О. зазначають: «... Таким чином зв’язок між розвитком сільських 
територіи  та продовольчою безпекою краї ни стає очевидним – достатні обсяги 
виробництва продовольчої  сільськогосподарської  сировини є фундаментальною 
основою фізичної  доступності продовольства та умовою захисту продовольчих інтересів 
вітчизняних домогосподарства» [30]. Так само однозначним є висновок Куліша І.М.: 
«Нинішня політика розвитку сільських територіи  провідних краї н світу як невід’ємна 
частина політики продовольчої  безпеки спрямовується на всебічну інтенсифікацію 
сільськогосподарського виробництва і створення сприятливих умов життя на сільських 
територіях, для чого активно використовуються досягнення науки і техніки» [31]. 
Аналогічної  думки Бои ко В.В.: «Сільські території  Украї ни володіють значним природно-
ресурсним потенціалом, ефективність реалізації  якого визначає не лише 
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збалансованість просторово-регіонального розвитку, раціональність поєднання 
економічної , соціальної  та екологічної  сфер краї ни, рівень добробуту сільського 
населення, але и  параметри продовольчої  безпеки держави, забезпечення якої  є 
стратегічним пріоритетом безпекової  політики» [32]. На тіснии  зв’язок розвитку 
сільських територіи  і рівень продовольчої  безпеки вказує Довгаль О.В. [33].  

Друга. Вітчизняне сільське господарство пом’якшує дію кризових факторів, 
слугуючи своєрідним буфером у забезпеченні економічної  стабільності (рис. 2).  

 
Рис. 2. Індекси фізичного обсягу виробництва ВВП і сільськогосподарської 

продукції, у % до попереднього року* 
*побудовано автором за даними [34, 35]  

Як бачимо, після закінчення трансформаціи ної  кризи 1991-1999 рр. сільське гос-
подарство демонструє вищі темпи економічного зростання порівняно із ВВП: для сільсь-
кого господарства розраховании  середньорічнии  показник зростання становить 
103,7%, для ВВП – 102,4%. В результаті, за період 2000-2019 рр. загальнии  приріст ви-
робництва сільськогосподарської  продукції  (базиснии  індекс) – 2,27 рази, для ВВП – 1,7. 

Третє. Вітчизняне агропродовольче виробництво забезпечує наи більше та 
стабільне надходження валютної  виручки від товарного експорту. В 2020 р. відповідна 
частка агропродовольчої  продукції  склала 45,1%, збільшившись за рік на 0,9 п.п., 
встановивши історичнии  рекорд (рис. 3). 

 
Рис. 3. Частка агропродовольчої продукції в структурі валютної виручки від 

товарного експорту, %* 
* побудовано автором за даними [36] 
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Як бачимо, сільське господарство та сільські території  як головнии  ареал и ого 
просторової  локації  відіграють незамінну роль у забезпеченні національного соціально-
економічного розвитку держави та ї ї  регіонів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Дослідження показали, що первинною ланкою, центром сільських територіи  є 
сільськии  населении  пункт. Тому, на нашу думку, ключовими критеріями визначення 
сільської  території  є адміністративно-територіальнии  та самовряднии . Отже, сільською 
є територія, що знаходиться в межах юрисдикції  територіальних громад сільських 
(селищних) населених пунктів та включає землі сільськогосподарського и  
несільськогосподарського призначення. Такии  підхід має нормативне підґрунтя – Закон 
Украї ни «Про місцеве самоврядування в Украї ні» і Закон Украї ни «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад». 

Важливість сільських територіи  у соціально-економічному розвитку краї ни та ї ї  
регіонів не обмежується соціальним фактором. Адже попри високии  потенціал розвитку 
несільськогосподарських видів діяльності в маи бутньому, наразі сільські території  є 
осередком аграрного виробництва, яке є стратегічним сектором національної  
економіки. Аграрна економіка виконує три важливих функції  у системі забезпечення 
соціально-економічної  стабільності. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ 
КОМЕРЦІЇ В СВІТІ 

Дяченко О. П., Маркова Т. Д., Євтушевська О. О. Вплив інформаціи них технологіи  на 
розвиток електронної  комерції  в світі. Український журнал прикладної економіки та 
техніки. 2021. Том 6. № 4. C. 92–104.  

Анотація  
Статтю присвячено дослідженню розвитку інформаційних технологій та їх впливу на поширення 
сучасного виду роздрібної торгівлі – електронної комерції. Тотальне проникнення мережі Інтернет, що 
стало можливим завдяки новітнім інформаційним технологіям, та створення «розумних» мобільних 
телефонів забезпечило зростання онлайн-торгівлі в усьому світі. Чисельність користувачів мережі 
Інтернет в усьому світі продовжує зазнавати тенденції до зростання. Інтернет також безповоротно 
вплинув на роздрібну торгівлю: зростання електронної комерції не тільки змусило звичайних продавців 
адаптуватися до нових цифрових каналів продажів, але й дозволило власникам малого та незалежного 
бізнесу здійснювати свої бізнесові підприємства за межами місцевих кордонів. Глобальний рівень 
проникнення Інтернету на сьогодні становить 59 відсотків, при цьому Північна Європа посідає перше місце 
з рівнем проникнення Інтернету серед населення 95 відсотків. Інтернет-магазини є однією з 
найпопулярніших онлайн-діяльностей в усьому світі. На сьогодні можна порівнювати ціни або читати 
огляди в Інтернеті, або ж заходити в магазин, щоб перевірити якість товару, перш ніж купувати щось в 
Інтернеті. У 2021 році глобальні електронні роздрібні продажі досягли 4,9 трильйона доларів США. 
Пандемія COVID-19, яка набула своїх обертів з 2020 року однозначно посилила тенденції розвитку 
електронної комерції та тих цифрових технологій, що забезпечують її розвиток. Конкуренція на ринку 
мобільних пристроїв, що наразі формують значну частину трафіку в мережі Інтернет, призводить до 
швидкого технологічного оновлення сучасних смартфонів. Компанії Samsung та Apple, що на сьогодні 
займають майже половину ринку мобільних гаджетів, продукують значну кількість додатків, які 
доповнюють роботу мобільних пристроїв. Масове поширення додатків смартфонів, що призначені для 
здійснення торгівельних операцій, дозволили вивести рівень електронної комерції на якісно новий етап 
свого розвитку. Через майже повсюдну присутність мобільних пристроїв не дивно, що впровадження 
рішень для мобільних платежів зростає в усьому світі та сприяє росту безготівкових операцій. 

Ключові слова: інформаційні технології, мережа Інтернет, смартфони, електронна комерція, додатки 
мобільних пристроїв. 
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Abstract 
The article represents the study of the development of information technologies and their impact on the spread of 
modern retailing – e-commerce. The total penetration of the Internet, made possible by the latest information 
technology and the creation of "smart" mobile phones, has led to the growth of online commerce around the world. 
The number of Internet users around the world continues to grow. The Internet has also had an irreversible impact 
on retailing: the rise of e-commerce has not only forced regular retailers to adapt to new digital sales channels, but 
also allowed small and independent business owners to do business outside their local borders. Today, the global 
Internet penetration rate is 59 percent, with Northern Europe ranking first with a 95 percent Internet penetration 
rate. Online shopping is one of the most popular online activities around the world. Today, you can compare prices or 
read reviews online or go to the store to check the quality of the product before buying something online. 
In 2021, global electronic retail sales reached 4.9 trillion US dollars. The COVID-19 pandemic, which has gained 
momentum since 2020, has clearly strengthened the development trends of e-commerce and the digital technologies 
that support its development. Competition in the market for mobile devices, which currently account for a significant 
share of Internet traffic, is leading to rapid technological upgrades of modern smartphones. Samsung and Apple, 
which currently account for nearly half of the mobile gadget market, produce a significant number of applications 
that complement mobile devices. The widespread use of smartphone applications designed for trade operations has 
brought the level of e-commerce to a qualitatively new stage of development. With the almost ubiquitous presence of 
mobile devices, it is not surprising that the implementation of mobile payment solutions is growing worldwide and is 
contributing to the growth of cashless transactions. 

Keywords: information technology, Internet, smartphones, e-commerce, mobile applications. 

JEL classification: L81 

Вступ 

Індустрія інформаціи них технологіи  та телекомунікаціи  розвивається досить 
швидкими темпами. Технологічні пристрої  та інфраструктура стають розумнішими та 
більш швидшими завдяки новітнім інформаціи ним технологіям, таким як 5G мережі, 
штучнии  інтелект, Інтернет речеи . Цифрова трансформація в бізнесі та економіці 
підтримує прогрес у наданні ІТ-послуг, зокрема через впровадження хмарних технологіи  
і технологіи  периферіи них обчислень. 

Щоденне використання Інтернету відіграє важливу роль як в бізнесі, так і у 
повсякденному житті людеи  у всьому світі. Мережа Інтернету змінила спосіб взаємодії  
людеи  та звичні нам традиціи ні засоби комунікації , такі як кіно, телебачення, музика та 
телефон. Поява новітніх інформаціи них технологіи  та веб-саи тів прискорила форми 
взаємодії  людеи  через онлаи н-форуми, миттєві повідомлення та соціальні мережі.  

На сьогодні проведена значна робота та існує велика кількість наукових праць, які 
висвітлюють питання розвитку інформаціи них технологіи  та ї х вплив на поширення 
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явища електронної  комерції . Вивченню проблем розвитку електронної  комерції  в 
тісному взаємозв’язку з поширенням інформаціи них технологіи  присвячені сучасні 
дослідження науковців О. Яценко та А. Грязіна [1], О. Виноградової  та Н. Євтушенко [2], 
O. Червоної  [3], В. Висоцької  [4,5], А. Берко [6, 7] та ін., які свідчать про те, що електронна 
комерція сьогодні є невід’ємною складовою бізнес-процесів, а ї ї  становлення 
відбувалося доволі швидкими темпами.  

Серед іноземних дослідників у галузі вивчення питань електронної  торгівлі 
доцільно зазначити Г. Дункан, Д. Козьє, Ф. Котлера, М. Ліндстрома, Е. Мелза, Р. Уілсона, 
У. Хенсона тощо.  

В. Висоцька в свої х працях досліджувала питання побудови та функціонування 
систем електронної  контент-комерції , ї ї  концептуальну модель та уніфіковании  метод 
формування інформаціи ного продукту в даних системах. Також вчена тісно 
досліджувала аналітичні методи та формальну модель інформаціи них ресурсів у 
системах електронної  контент-комерції . 

А. Берко аналізує процес створення та застосування систем електронної  комерції , 
а також моделі великих даних для ї х систем. 

Проте досі є недостатньо дослідженими питання зв’язку між розвитком 
інформаціи них технологіи  та побудови системи електронної  комерції . 

Формулювання цілей статті 

Метою даної  статті є дослідження впливу розвитку інформаціи них технологіи  на 
поширення електронної  комерції  в світі. 

Виклад основного матеріалу 

Чисельність користувачів мережі Інтернет в усьому світі продовжує зазнавати 
тенденції  до зростання. Незважаючи на те, що проникнення Інтернету в наи більш 
економічно розвинених краї нах значною мірою перевищує 90 відсотків, тоді як в 
більшості краї н всього світу все ще залишаються мільярди людеи  без доступу до мережі 
Інтернет. Мобільнии  Інтернет, за допомогою високоякісного смартфона чи дешевого 
функціонального телефону, змінює те, як люди виходять в Інтернет і для чого можна 
використовувати Інтернет. Багато інших факторів, таких як вік, стать, освіта та дохід, 
також мають величезнии  вплив на доступ до Інтернету та и ого споживання. Знання того, 
як різні демографічні групи проводять свіи  час в Інтернеті, важливо для тих, хто 
намагається краще зрозуміти, як поводяться користувачі та споживачі Інтернету в 
усьому світі. 

У всьому світі Інтернет продовжує змінювати такі важливі речі, як спілкування з 
іншими людьми, організацію потоку речеи  і обміну інформацією. Через и ого зростаючии  
вплив як на окремих споживачів, так і на великі економіки, Інтернет стає все більш 
важливою частиною нашого повсякденного життя. У 2021 році кількість користувачів 
Інтернету в усьому світі становила 4,9 мільярда, тобто маи же дві третини населення 
планети підключені до всесвітньої  мережі. Але хоча цифрове населення помітно зростає 
в багатьох частинах світу, доступ до Інтернету та и ого доступність можуть значно 
відрізнятися залежно від регіону. 

Станом на 2021 рік провідним онлаи н-ринком у світі залишається Китаи , за ним 
и дуть Індія та Сполучені Штати. Загалом, Східна Азія є регіоном з наи більшою кількістю 
користувачів Інтернету в усьому світі, тоді як Північна Європа є регіоном із наи вищим 
глобальним рівнем проникнення Інтернету. Порівняно з такими краї нами, як Ісландія 
чи Данія, чии  рівень проникнення Інтернету наближається до 100 відсотків, рівень 
проникнення в Інтернет у Китаї  все ще відносно низькии  – 58 відсотків. Цю невдачу 
можна пояснити повільним прогресом цифрової  інфраструктури у віддалених регіонах 
– перешкодою, яка все ще помітна у багатьох частинах світу. 
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Станом на квітень 2021 року Північна Європа заи мала перше місце в регіонах з 
наи вищим рівнем проникнення Інтернету, де 97 відсотків населення мають доступ до 
Інтернету. За цим слідувала Західна Європа з 93 відсотками. Загалом середніи  рівень 
проникнення Інтернету у світі становив приблизно 60 відсотків. 

Постіи нии  розвиток телекомунікаціи них мереж та інфраструктури мав 
безпосередніи  вплив на проникнення Інтернету в глобальному масштабі. Завдяки 
прогресу мобільних технологіи  і поточніи  модернізації  раніше менш розвинених 
регіонів, кількість користувачів Інтернету в усьому світі зростає з 2005 року, 
досягнувши маи же 4 мільярдів до 2019 року. Більшість глобальних користувачів 
Інтернету знаходяться в Азії . 

Азія має наи більшу базу інтернет-користувачів – понад 2,5 мільярда лише в цьому 
регіоні. Звичаи но більшість цієї  частки припадає на Східну Азію. Незважаючи на велику 
кількість інтернет-користувачів у цьому регіоні, Азія далеко не лідер за рівнем 
проникнення в Інтернет. Наприклад, у Східніи  Азії  станом на квітень 2021 року рівень 
онлаи н-проникнення становив маи же 71 відсоток, що трохи вище середнього світового 
рівня того року, якии  становив 60 відсотків. Друге місце посіла Європа з маи же 
728 мільи онами користувачів Інтернету [8].  

Разом зі зростанням користувачів мережі та збільшенням відсотку и ого 
проникнення, відбувається збільшення показника середнього щоденного часу, 
проведеного інтернет-користувачами у всьому світі з 2011 по 2021 рік. За даними Zenith 
Optimedia, середніи  щоденнии  час споживання Інтернету на душу населення склав 
170 хвилин у 2018 році. Більшість цих щоденних хвилин онлаи н було згенеровано за 
допомогою мобільних пристрої в [9]. . 

Значною мірою користувачі Інтернету відрізняються за віковими категоріями і 
проникнення до мережі Інтернет є прямо пропорціи ним до зростання віку людеи , тобто 
чим молодша аудиторія, тим більше користувачів та ї х проникнення до мережі, що ми 
можемо спостерігати, виходячи з даних, наведених на рису. 1. 

 
Складено автором за даними [8] 

Рис. 1. Розподіл користувачів Інтернету за віком у всьому світі в 2019 році 

Як видно з рисунку, станом на 2019 рік третина онлаи н-користувачів у всьому 
світі була у віці від 25 до 34 років. Відвідувачі веб-саи тів у ціи  віковіи  категорії  становили 
наи більшу групу онлаи н-користувачів у всьому світі. Крім того, 18 відсотків глобальних 
онлаи н-користувачів були у віці від 18 до 24 років. 

Станом на січень 2021 року в усьому світі було 4,66 мільярда активних 
користувачів Інтернету – 59,5 відсотка населення планети. З них 92,6% (4,32 мільярда) 
мали доступ до Інтернету за допомогою мобільних пристрої в. 

Наразі світ без Інтернету неможливо уявити. Об’єднуючи мільярди людеи  у 
всьому світі, Інтернет є головною опорою сучасного інформаціи ного суспільства та 
засобом ведення бізнесу, в тому числі електронної  комерції . Краї ни з наи вищим рівнем 
проникнення Інтернету в світі – це ОАЕ, Данія та Південна Корея. На протилежному кінці 
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спектру знаходиться Північна Корея, де населення практично не користується 
Інтернетом, заи маючи останнє місце у світі.  

Китаи , Індія та США випереджають усі інші краї ни за кількістю користувачів 
Інтернету. У Китаї  понад 854 мільи они користувачів Інтернету, а в Індії  – приблизно 
560 мільи онів користувачів Інтернету. Обидві краї ни все ще мають велику частину 
населення, яка перебуває в автономному режимі. 

Значну кількість часу користувачі Інтернету проводять в соціальних мережах, 
куди значною мірою на сьогодні змістився і ринок онлаи н-торгівлі. 

 
Складено автором за даними [8] 

Рис. 2. Глобальний рівень проникнення мобільних соціальних  
мереж у 2019 році за регіонами [8] 

Рис. 2 показує рівень проникнення мобільних соціальних мереж у всьому світі 
станом на січень 2019 року за регіонами. На тои  період Східна Азія заи мала перше місце 
з рівнем проникнення мобільних соціальних мереж у 70 відсотків, за нею и шла Північна 
Америка з 61 відсотком. Глобальнии  рівень проникнення мобільних соціальних мереж 
склав 42 відсотки. 

Станом же на січень 2021 року Західна та Північна Європа посіли перше місце з 
рівнем проникнення соціальних мереж 79 відсотків, а за ними Північна Америка з 
74 відсотками. Середніи  глобальнии  рівень проникнення становив 53,6 відсотка.  

Наи популярнішою соціальною мережею у світі є Facebook з понад 2,7 мільярда 
активних користувачів щомісяця. Використання соціальних мереж також стає все більш 
мобільним – у січні 2020 року рівень використання мобільних соціальних мереж у 
Сполучених Штатах становив 98%, а в Мексиці – 99%. 

В наші дні, коли глобальнии  доступ до Інтернету неминуче зростає, якість 
з’єднання вища в тих краї нах, де краще розвинена інфраструктура. Станом на 2021 рік, 
Монако має наи швидшу середню швидкість фіксованого широкосмугового Інтернету в 
світі. За останніи  десяток років мобільнии  Інтернет став доволі поширеним і 
популярним через те, що смартфони стали доступнішими, ніж раніше, що пов’язано з 
використанням новітніх технологіи  та зниженням цін на них до прии нятного рівня. 
Виходячи з того, що користувачі Інтернету масово використовують свої  смартфони з 
метою перегляду веб-саи тів, замінюючи персональні комп’ютери чи ноутбуки, на 
мобільнии  Інтернет сьогодні припадає маи же 57 відсотків загального веб-трафіку в 
усьому світі. 

Оскільки Інтернет став незамінним інструментом для отримання інформації , 
спілкування та розваг, середніи  щоденнии  час, проведении  в Інтернеті на душу 
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населення, збільшується з кожним роком. У 2021 році користувачі проводили в 
Інтернеті більше 3 годин на день, використовуючи при цьому здебільшого мобільнии  
телефон. Деякі з наи популярніших послуг мобільного Інтернету включають 
використання служб обміну швидкими повідомленнями, платформ для потокового 
відео та соціальних мереж. В середньому користувачі Інтернету витрачають понад 
140 хвилин на день у соціальних мережах, а Facebook залишається провідною 
соціальною мережею у всьому світі. 

Смартфони – це мобільні телефони з більш досконалим обчислювальним центром 
та можливостями підключення, порівняно зі звичаи ними мобільними телефонами, що 
з’явилися на споживчому ринку наприкінці 90-х, але встигли набути масової  
популярності лише з появою iPhone від Apple у 2007 році, що викликав революцію в 
даніи  галузі. Дании  пристріи  запропонував зручні для клієнтів функції , в тому числі 
інтерфеи с сенсорного екрана та віртуальну клавіатуру. Першии  смартфон під 
управлінням Android був представлении  на споживчому ринку в кінці 2008 року. 

Галузь «розумних» мобільних телефонів, тобто смартфонів з того часу невпинно 
розвивається і зростає, як за розміром ринку, так і за моделями та постачальниками. За 
прогнозами, у 2023 році обсяг поставок смартфонів по всьому світу становитиме 
приблизно 1,48 мільярда одиниць. 

До кінця 2020 року дещо менше половини населення світу володіли 
смартфонами. Станом на 2021 рік користувачі смартфонів використовують приблизно 
6,4 мільярда підписок на смартфони, а до 2026 року ця цифра, як очікується, зросте до 
7,5 мільярдів. 

В світі постіи но відбувається конкуренція між виробниками смартфонів. Так, у 
четвертому кварталі 2020 року Apple повернула собі лідерство у гонці провідних 
постачальників смартфонів за обсягами поставок, з часткою ринку 23,8%. У четвертому 
кварталі 2020 року Samsung володіла 19,1% ринку смартфонів, але змогла повернути 
перше місце від Apple у першому кварталі 2021 року після того, як наслідки виходу Apple 
iPhone 12 зникли. 

Постіи на зміна лідера між Apple і Samsung типові для верхньої  частини ринку, але 
боротьба за місця, що залишилися серед п’ятірки наи кращих постачальників, є гарячою 
суперечкою. До 2019 року торговельна марка Huawei міцно утримувала третю позицію, 
навіть деякии  час лідируючи на ринку, але торговельні обмеження завдали сери озних 
наслідків для китаи ського виробника смартфонів. Пробіл, що залишився внаслідок 
падіння Huawei, в основному заповнили інші китаи ські виробники. Частка ринку 
смартфонів Xiaomi зросла з 10 відсотків у першому кварталі 2020 року до 18 відсотків у 
першому кварталі 2021 року. 

Хоча ринок має двох досить стабільних лідерів, але не все так відбувалося до 
першого кварталу 2011 року, коли Nokia була провідним постачальником смартфонів у 
всьому світі з часткою ринку 24%. Занепад Nokia слугує нагадуванням про те, що в 
індустрії , яка перебуває в авангарді технологічних інноваціи , випередження кривої  
розвитку має вирішальне значення.  

Операціи ні системи , що використовують смартфони, які часто називають ОС 
смартфонів, — це операціи ні системи, які керують смартфонами, планшетами та іншими 
мобільними пристроями. Операціи на система дозволяє цим пристроям запускати та 
виконувати програми, забезпечуючи такі розширені функції  мобільних пристрої в, які 
раніше були притаманні лише настільними комп’ютерами. 

Знята з виробництва ОС Symbian була першою популярною операціи ною 
системою для смартфонів у світі. З виходом Ericsson R380 у 2000 році Symbian став 
першою сучасною мобільною ОС на смартфоні. До 2009 року Symbian заи мав маи же 
половину світового ринку операціи них систем для смартфонів, тоді як RIM/Blackberry, 
також піонер на цьому ринку, заи мав близько 20 відсотків частки. Незважаючи на ранніи  
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початок, як Symbian, так і RIM були маи же витіснені з ринку після випуску нових 
операціи них систем.  

Смартфони під управлінням операціи ної  системи Android наразі є наи попу-
лярнішими з наи більшою часткою на світовому ринку. Протягом останніх 10 років 
Android постіи но заи має домінуючу позицію в продажах смартфонів у всьому світі. У 
першому кварталі 2016 року було продано більше пристрої в Android, ніж пристрої в на 
ОС Windows, iOS та Blackberry разом узятих. Операціи на система Apple iOS на дании  
момент є другою за кількістю використовуваних у світі. Продажі iPhone значно зросли 
протягом багатьох років. У першому кварталі 2017 року Apple продала понад 78 млн 
одиниць iPhone, що склало приблизно 69 відсотків загального доходу Apple. 

Проте у 2018 році Android був беззаперечним лідером ринку мобільних 
операціи них систем (мобільних ОС), 88 відсотків усіх проданих пристрої в працювали на 
ОС Android. 

Ринок смартфонів, незважаючи на свіи  значнии  об’єм, все ще має високии  
потенціал зростання, адже рівень проникнення смартфонів все ще нижчии  за 
70 відсотків у багатьох густонаселених краї нах, зокрема в Китаї  та Індії . Дохід на 
світовому ринку смартфонів продовжував зростати протягом останніх кількох років, 
незважаючи на стагнацію продажів одиниць через зростання середньої  ціни продажу 
смартфонів. 

Провідними постачальниками смартфонів сьогодні є Samsung і Apple. На ці 
технологічні компанії  припадає близько половини всіх поставок смартфонів у всьому 
світі. Загальна кількість поставлених та реалізованих смартфонів у світі в останні роки 
складає біля 1,5 млрд одиниць щорічно (рис. 3). 

 
Складено автором за даними [8] 

Рис. 3. Поставки та продажі смартфонів у світі за період 2009-2021 років 

У 2020 році постачальники смартфонів продали близько 1,38 мільярда 
смартфонів по всьому світу. У четвертому кварталі 2020 року близько 20,8% всіх 
смартфонів, проданих кінцевим користувачам, були смартфонами Apple [11]. 

Загальнии  обсяг поставок смартфонів у всьому світі зріс з 2009 по 2016 рік, коли 
він досяг 1,47 мільярда одиниць. Відтоді поставки зменшилися до 1,28 мільярда 
одиниць, відправлених у 2020 році, що було викликано пандемією та насиченням ринку. 
Поставки в 2021 році відновили свої  показники, але не досягнувши рівня 2016 року. 

У 2016 році менше половини населення світу володіли розумними пристроями, 
але рівень проникнення смартфонів продовжує зростати, досягнувши 78% в 2020 році. 
До 2025 року, за прогнозами, маи же 87 відсотків усіх користувачів мобільних пристрої в 
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у Сполучених Штатах будуть володіти смартфоном, що перевищує 27 відсотків 
користувачів мобільних пристрої в у 2010 році.  

Глобальні продажі смартфонів зросли з 2020 до 2021 року в кожному великому 
регіоні, оскільки ринок починає відновлюватися після початкового впливу пандемії  
коронавірусу, що ми і бачимо з рисунку.  

Кількість смартфонів, проданих у всьому світі, у 2019 році досягла понад 
1,5 мільярда одиниць. Проте тенденція до зростання глобального доходу від продажів 
смартфонів з 2013 року, за прогнозами, досягнула плато в 2017 році на рівні близько 
480 мільярдів доларів США. До цього часу приблизно чверть світового доходу від 
продажів смартфонів у всьому світі буде отримано в Китаї , що становить понад 
130 мільярдів доларів США. Продажі Сполучених Штатів, як другого за прибутковістю 
ринку смартфонів, досягнуть 55,6 мільярдів доларів США у 2017 році. 

Що ж стосується брендів реалізованих смартфонів, то можна зазначити, що 
Samsung утримував наи більшу частину світового ринку смартфонів за обсягами 
поставок протягом третього кварталу 2021 року, відновивши позиції , досягнуті Apple, 
випустивши iPhone 12 наприкінці 2020 року. Huawei не потрапила до п'ятірки провідних 
постачальників, де вони перебували у попередньому кварталі, а Xiaomi міцно заи няла 
третю позицію. 

Samsung – це бренд, відомии  свої ми споживчими товарами, такими як мобільні 
пристрої  та домашні розважальні системи, та незмінно входить до числа провідних 
світових постачальників смартфонів. Хоча Apple і Samsung, як правило, є двома 
основними компаніями, які борються за перше місце, Huawei в останні роки поставила 
сери ознии  виклик. Частка ринку Huawei досягла 20 відсотків у другому кварталі 
2020 року, однак завдяки високіи  продуктивності конкурентів і наслідкам заборони 
торгівлі в США відтоді Huawei вии шла з п’ятірки провідних постачальників за обсягами 
поставок [10, 11]. 

Основною лініи кою смартфонів Samsung є серія Galaxy, перша з яких була 
випущена в квітні 2009 року. У зв’язку з пандемією COVID-19 компанія Samsung зазнала 
різкого падіння поставок. Компанія відвантажила 75,5 мільи онів одиниць у другому 
кварталі 2019 року, і ця цифра впала до 54,2 мільи она одиниць у другому кварталі 
2020 року. У тои  час як ї х поставки зросли протягом року, вони впали до 59 мільи онів 
одиниць у другому кварталі 2021 року [10]. 

Apple є основним виробником смартфонів в усьому світі, і в четвертому кварталі 
2020 року компанія доставила по всьому світу понад 90,1 мільи она iPhone. Продажі 
Apple, як правило, дуже циклічні, щороку досягаючи піку в четвертому кварталі. 

Cтаном на 2019 рік у Сполучених Штатах проживало близько 266 мільи онів 
користувачів смартфонів, що укріплює місце краї ни як основного регіонального ринку в 
галузі. З тих споживачів смартфонів у США понад 4  відсотків є користувачами Apple 
iPhone. Цеи  показник частки ринку говорить про величезну популярність iPhone на 
внутрішньому ринку, але як продукт виглядає на міжнародному рівні? У глобальному 
масштабі флагманськии  продукт Apple стикається з підвищеною конкуренцією, 
особливо з боку визнаних азіатських технологічних фірм, таких як Samsung, Huawei та 
OPPO. Незважаючи на це, iPhone незмінно входить до числа наи популярніших пристрої в 
у світі з моменту и ого першого випуску в червні 2007 року. 

Хоча iPhone є наи більшим джерелом доходу компанії , Apple пропонує безліч 
продуктів у різних категоріях споживчої  електроніки. Продукти компанії  включають 
все, від ноутбуків до розумних годинників, а також пропонують технічні послуги, такі як 
платформа онлаи н-платежів і хмарне сховище [11]. 

Статистика показує загальну кількість користувачів мобільних телефонів у 
всьому світі з 2016 по 2026 рік.  
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У 2018 році чисельність користувачів мобільних телефонів у світі перевищила 
позначку в п’ять мільярдів, а вже в 2020 році – 6 млрд осіб.  

Китаи , Індія та США – краї ни з наи більшою кількістю користувачів смартфонів. 
Чисельність смартфонів дещо відстає від кількості мобільних телефонів, але ї х кількість 
зростає швидшими темпами, порівняно зі зростанням кількості мобільних пристрої в. В 
2019 році кількість користувачів смартфонів у всьому світі становила маи же 
2,7 мільярда. Вже у 2017 році смартфоном користувалося маи же третина всього 
населення планети. Завдяки швидкому економічному росту Китаи  став віддаленим 
лідером на ринку смартфонів, залишивши далеко позаду США, які раніше заи мали перше 
місце. У 2015 році користувачі смартфонів у Китаї  вже становили 38 відсотків населення 
краї ни. В 2019 році половина населення Китаю користувалося смартфоном, що 
становить маи же 675 мільи онів користувачів. До 2026 року середніи  місячнии  трафік 
даних зі смартфонів у світі за прогнозами становитиме 221 екзабаи т [8]. 

 
* - прогнозне значення 
Складено автором за даними [8] 

Рис. 4. Чисельність користувачів мобільних телефонів у світі в 2016-2021 роках 

З метою більш корисного застосування смартфонів користувачі завантажують 
мобільні додатки різного спрямування. З кожним роком чисельність мобільних додатків 
на деваи сах користувачів стає все більше, відповідно зростає і кількість ї х скачувань, що 
ми і можемо спостерігати з даних, наведених на рис. 5. 

 
Складено автором за даними [8] 

Рис. 5. Річна кількість глобальних завантажень  
мобільних додатків 2016-2021 роках 
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Кількість завантажень мобільних додатків у всьому світі постіи но збільшується, 
починаючи з 2016 року, перевищивши 200 мільярдів у 2019 році. За останніи  2021 рік 
споживачі завантажили 230 мільярдів мобільних додатків на свої  підключені пристрої , 
що на 63 відсотки більше порівняно з 140,7 мільярда завантажень програм у 2016 році. 

Очікується, що у 2025 році мобільні додатки принесуть понад 613 мільярдів 
доларів США, причому мобільні ігри становитимуть наи більшу частку доходу серед усіх 
категоріи  програм. У 2020 році ігри та відео заи мали наи більшу частку ринку 
мобільного контенту за рік. Сектори електронного видавництва та освіти все ще мали 
обмежении  ринок для мобільного вмісту, незважаючи на збільшення використання 
додатків, викликане пандемією COVID-19, що порушило звичаи ні налаштування 
шкільної  системи. 

 
Складено автором за даними [8] 

Рис. 6. Провідні категорії додатків у всьому світі за третій квартал 2020 року за 
охопленням використання 

Протягом третього кварталу 2020 року додатки для чатів і месенджерів 
зафіксували наи вище охоплення користувачів у всіх досліджених категоріях, причому 
маи же 91 відсоток користувачів Інтернету в усьому світі користуються цим типом 
програм. Далі и дуть програми соціальних мереж з охопленням 88,5%. Додатки для 
розваг і відео посіли четверте місце: 67 відсотків опитаних користувачів повідомляють, 
що щомісяця користуються додатками цієї  категорії . 

А от третє місце посіли додатки з купівлі та продажу, питома вага яких склала 
маи же 70%. Саме це і вказує на те, що за останнє десятиліття Інтернет змінив спосіб 
купівлі та продажу товарів у всьому світі. Оскільки покупці все частіше здіи снюють 
покупки в Інтернеті, глобальні роздрібні продажі електронної  комерції  перевищили 
4,2 мільярда доларів США у 2020 році. Зростаюча кількість онлаи н-транзакціи  
здіи снюється за допомогою мобільних пристрої в, що робить мобільну комерцію все 
більш прибутковою галуззю. Але в тои  час як цифрова грамотність розширюється, 
збільшується занепокоєння щодо конфіденціи ності в Інтернеті, шахраи ства та злому. 

Категорія «електронна комерція» охоплює всі фінансові и  торговельні операції , 
що реалізуються завдяки функціонуванню комп'ютерних технологіи , а також процеси 
підприємницької  діяльності, які мають відношення до здіи снення зазначених 
транзакціи . Електронна комерція – це бізнес-діяльність, що реалізується за допомогою 
інформаціи них технологіи  і глобальної  мережі інтернет. Ключовими ї ї  компонентами 
є [12-14]: електроннии  обмін даними; електроннии  рух коштів; електронні торговельні 
відносини; електроннии  маркетинг; електроннии  банкінг; електронні страхові послуги 
тощо. 
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Електронна комерція виникла у результаті прискореного технологічного 
розвитку в ході автоматизації  продажів, забезпечення підприємств автоматизованими 
системами управління ресурсами, збільшення чисельності людеи  (які активно 
використовують інтернет-послуги). 

Електронна комерція, безсумнівно, захопила світ штурмом. Завдяки кращому 
доступу до Інтернету, а також ефективному та швидкому розповсюдженню товарів, 
споживачі по всьому світу переключили свою увагу з фізичного придбання товарів чи 
послуг на покупки в Інтернеті.  

Отже, можна зробити висновок, що електронна комерція (E-commerce) (від англ. 
electronic commerce ) являє собою електронну купівлю або продаж товарів через мережу 
Internet, в тому числі соціальні мережі, месенджері або онлаи н-сервіси.  

В останнє десятиліття електронна комерція вже є невід’ємною складовою 
глобальної  системи роздрібної  торгівлі, яка в свою чергу є процесом реалізації  товарів 
або послуг споживачам за допомогою декількох каналів розподілу через відповіднии  
ланцюжок поставок. Основною метою роздрібних продаж, як і діяльність будь-яких 
інших комерціи них суб’єктів господарювання, є отримання прибутку, що є нормальним 
явищем в умовах ринкової  економіки. 

Розвиток мобільного зв’язку та приладів, які використовуються для цього, 
призвів до значного ї х використання в електронніи  комерції . Вже у 2021 році мобільні 
засоби зв’язку, які на сьогодні більшою мірою представлені смартфонами, склали маи же 
70 відсотків усіх переглядів веб-саи тів роздрібної  торгівлі в усьому світі, хоча 
відвідування настільних комп’ютерів і планшетів призвели до вищих показників 
конверсії  у 2020 році. Через те, що впровадження мобільних пристрої в прогресує 
швидкими темпами, особливо в регіонах, де немає іншої  цифрової  інфраструктури, 
мобільна інтеграція продовжить формувати досвід покупок у маи бутньому. Мобільна 
комерція особливо популярна в Азії : такі краї ни, як Південна Корея, генерують до 
65 відсотків загального обсягу онлаи н-транзакціи  за допомогою мобільного трафіку. 

Електронна комерція включає продукти чи послуги, замовлені через Інтернет 
через будь-якии  пристріи , незалежно від способу оплати чи виконання; не включає 
квитки на прої зд та події . 

У 2021 році роздрібні продажі електронної  комерції  в усьому світі склали 
приблизно 4,9 трильи она доларів США. Прогнозується, що ця цифра зросте на 
50 відсотків протягом наступних чотирьох років і досягне приблизно 7,4 трильи она 
доларів до 2025 року. 

 
* - прогнозовані показники 
Складено автором за даними [8] 

Рис. 7. Роздрібні продажі електронної комерції в усьому світі  
з 2014 по 2025 рік (у мільярдах доларів США) 
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Споживачі, які здіи снюють купівлю товарів в Інтернеті, мають змогу обирати 
продукцію на різних онлаи н-платформах, в тому числі для перегляду, порівняння та 
покупки. Станом на 2021 рік на онлаи н-ринках здіи снюється наи більша питома вага 
онлаи н-покупок у всьому світі. У світовому реи тингу веб-саи тів онлаи н-роздрібної  
торгівлі з точки зору трафіку лідирує Amazon: наи більшии  представник електронної  
комерції  в Сієтлі, якии  пропонує електронну роздрібну торгівлю, комп’ютерні послуги, 
споживчу електроніку та цифровии  контент. Він зареєстрував понад 5,2 мільярда 
унікальних відвідувачів у червні 2020 року. Однак за валовою вартістю товарів Amazon 
посідає третє місце після китаи ських конкурентів Taobao і Tmall. Обидві китаи ські 
платформи керуються Alibaba Group, яка є провідним представником онлаи н-комерції  в 
Азії . 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

З проведених досліджень можна підсумувати, що обсяги електронної  комерції  
невпинно зростають, характеризуючись появою численних онлаи н-брендів роздрібної  
торгівлі та онлаи н-ринків. Також більшість сучасних торговельних марок та брендів 
надають можливість перегляду та купівлі товарів у своєму інтернет-магазині з 
подальшою и ого доставкою у вибрании  магазин або додому з можливістю перегляду чи 
перевірки відповідності розміру.  

Аналіз проведених досліджень однозначно вказує на те, що бурхливии  розвиток 
електронної  комерції  обумовлении  швидким поширенням мережі Інтернет, ї ї  
тотальним охопленням значної  частки населення світу, що сприяє кращому 
інформаціи ному забезпеченню ї ї  користувачів. Розвиток мобільного зв’язку та сегменту 
«розумних» телефонів призвів до суттєвого поглиблення користувачів Інтернету в 
мережу та збільшення тривалості часу, проведеного в ніи . Однозначно, це сприяє 
розвитку електронної  комерції , яка надіи но та зі значними перспективами захоплює 
лідерство в роздрібніи  торгівлі. Певною мірою поштовхом до зростання ролі 
електронної  комерції  в світі стала пандемія COVID-19, яка примусила людеи  значну 
кількість покупок здіи снювати онлаи н з використанням смартфонів, застосовуючи 
додатки онлаи н-магазинів. 
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Чебан О. Методика формування професіи но-етичної  культури здобувачів вищої  освіти 
економічних спеціальностеи . Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. 
Том 6. № 4. C. 105–111.  

Анотація  
Проблема формування сучасної культури особистості є на сьогоднішній день актуальною для всіх сфер, які 
досліджують особистість: психологічної, соціологічної, культурологічної, політичної та педагогічної. 
Сучасне суспільство зацікавлене не лише у формуванні якостей фахівця відповідної галузі, але у можливості 
встановлення ним міжособистісних зв’язків. В умовах глобалізації виникає необхідність пошуку нових 
підходів у професійній підготовці спеціалістів. І одним із важливих елементів цієї підготовки є засвоєння 
здобувачами вищої освіти правил етикету (як ділового етикету, так і загальнокультурних правил 
поведінки).  

Ключові слова: формування особистості здобувача вищої освіти, етикет, етична культура, професійне 
спілкування, діловий етикет, міжкультурна комунікація, міжкультурна компетенція, корпоративна 
культура студентської спільноти, інтерактивні методи навчання, професійна підготовка.  
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Cheban O. Methods of forming professional and ethical culture of the students of economic 
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Abstract 
Modern society is interested not only in the formation of the qualities of a specialist in the field, but also in the 
possibility of establishing interpersonal relationships. In the context of globalization there is a need to find new 
approaches in the training of specialists. And one of the important elements of this training is the assimilation of the 
rules of etiquette (both business etiquette and cultural rules of conduct) by students of higher education institutes. In 
today's world, in order to pursue a high level of professional activity, every employee, regardless of position, is obliged 
to know and apply the basic ethical principles of communication.  The formation of etiquette is the basis of the ethics 
of business communication. Etiquette implies general provisions that give a chance to those who use them to 
determine correctly their own behavior, personal actions, and their attitude to everything. Ethics of business 
communication belongs to the category of professional ethics, which acts as a regulator of relationships between 
employees in the field of entrepreneurship. Entrepreneurial activity, like most other activities, primarily determines 
the basis of morality and could exist without such a basis. Based on the generalization of the experience of society and 
individuals in moral terms, ethics performs three tasks: establishes rules governing the behavior of employees; creates 
values that should be sought and adhered to; forms positive qualities of human character. We believe that the 
formation and orientation of students to competent and responsible professional activity is the formation of moral 
qualities. Determining the priority tasks of moral and ethical formation of the individual – the future employee of the 
economic sector, they are the ability to self-regulation and self-organization of professional activities and behavior in 
accordance with the Code of Ethics. Everyone faces ethical norms in the process of work, their success in relations with 
colleagues depends on how a person understands ethical norms, what content they include, and this fact affects the 
implementation of goals and objectives, but in other cases complicates the communication process.  
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Вступ 

Проблема спілкування та формування етикету багатогранна. За останні роки вона 
стала предметом вивчення багатьох наук. Нею заи маються і філософи, і соціологи, і 
психологи. Поняття етикету дуже тісно пов’язане з етикою. Під етикою розуміють науку 
про мораль, про особисті та моральні принципи людини, якими вона керується в житті. 
А це означає, що етикет є прикладною частиною етики, практичне використання базо-
вих знань людиною в певних ситуаціях та місцях [9]. Правда, на жаль, на сьогоднішніи  
день дотримання цих правил поведінки все більше зневажається, відносячи ї х до дещо 
застарілих і нікому не потрібних процедур. Але це не зовсім так. Точніше, навіть зовсім 
не так. Вихована людина, яка знає і дотримується правил етикету, набагато простіше 
існує у суспільстві. Падіння духовності та моралі у суспільстві – перше свідчення потреби 
в етиці як одного з неодмінних факторів оздоровлення сформованої  обстановки, 
виховання професіоналів нового покоління з урахуванням моралі суспільства. 

Тож завданням вищої  школи є виховання у спеціалістів навичок налагодження 
міжкультурних та міжособистісних зв’язків, що неможливо без знання етикету [8]. 

Проблеми підготовки фахівців у вищіи  школі, гуманізації  вищої  освіти, істотна 
частина яких – формування морально-етичних стандартів у галузі ділових відносин, є 
об’єктом уваги педагогічної  науки вже декілька десятиліть. І х досліджують вітчизняні 
та зарубіжні науковці в різних аспектах, а саме: педагогічні основи організації  навчаль-
но-виховного процесу у вищих навчальних закладах (А.М. Алексюк, Г.О. Балл, І.Ф. Проко-
пенко, М.І. Сметанськии , Н.Ф. Тализіна, І. Хеи стер, О.В. Шестопалюк та ін.); сучасні педа-
гогічні технології  в професіи ніи  підготовці маи бутніх фахівців (Г.П. Васянович, М.П. Во-
ловик, Р.С. Гуревич, О.С. Падалка, О.М. Пєхота, С.О. Сисоєва та ін.); гуманізація та гумані-
таризація вищої  освіти (В.П. Андрущенко, Л.В. Барановська, І.Д. Бех, С.У. Гончаренко, 
І.А. Зазюн, О.Е. Коваленко, В.О. Кудін, Г.С. Тарасенко, Л.Л. Товажнянськии  та інші). 

Значнии  внесок в розробку теоретичних і практичних питань педагогічної  моралі, 
вивчення рівня етичної  свідомості вчителя, пошук шляхів вдосконалення етичних 
відносин у педагогічному колективі був внесении  такими вченими як Я.С. Котигер, 
В.А. Малахов, Е.А. Гришин, І.Я. Писаренко, В.М. Чернокозова, І.І. Чернокозов та ін.  

Структуру і зміст професіи ної  культури спеціаліста вивчали: А.А. Амельченко, 
М.Ю. Ананченко, І.А. Зимня, О.А. Давидова, В.Г. Ігнатов, В.С. Комбаров, Н.Б. Крилова, 
Г.Н. Соколова та ін. Проблема професіи ної  етики досліджувалась в працях С.А. Алексан-
дрової , Р.Г. Апресяна, В.І. Бакштановського, О.Г. Дробницького, Ю.В. Согомонова, а також 
зарубіжних спеціалістів: Р. Джорджа, Д. Культгена, Р. Хорна, Д. Честара, Дж. Ягера та 
інших. Етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування досліджували 
Т. Чмут, Г. Чаи ка, Т. Гриценко, С. Гриценко, Т. Іщенко, Т. Мельничук, Н. Чуприк, Л. Анохіна 
та інші науковці. Певнии  внесок у вивчення проблеми ділового спілкування зробили 
украї нські спеціалісти з управління Г. Почепцов, В. Лозниця, Ю. Палеха, Ю. Наврузов, 
П. Шеремета. 

Формулювання цілей статті 

Визначити особливості методики формування етикету у здобувачів вищої  освіти 
економічних спеціальностеи . 

Виклад основного матеріалу 

Етикет (фр. etiguette – ярлик, етикетка, церемоніал), тобто порядок проведення 
певної  церемонії . На сьогоднішніи  день етикет – це сукупність правил, норм, зразків 
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поведінки в суспільстві. На думку Аристотеля, етика надає допомогу у пізнанні того, що 
треба робити, і що робити не потрібно [8]. 

Сучасна науково-методична література використовує поняття не лише етикету, а 
и  таких, що пов’язані з сучасною системою комунікативного спілкування, такі як 
професіи не спілкування, міжкультурна комунікація, міжкультурна компетенція, 
корпоративна культура студентської  спільноти. 

Виходячи із практичних потреб маи бутніх фахівців, вважаємо за доцільне 
виділити навички, які необхідні для виконання ними свої х функціональних обов’язків.  

Наприклад, для проведення ділових переговорів та зустрічеи  здобувачі повинні 
навчитися знаходити ефективні форми спілкування з партнерами, вести перемовини, 
володіти вербальними та невербальними засобами комунікації , правильно обирати 
стратегію мовленнєвого спілкування, переконувати партнера і при цьому уникати 
конфліктів, вирішувати проблеми за допомогою переконань та правильно реагувати на 
отриману інформацію [1]. 

Досвідчені ділові партнери обов’язково звертають увагу на цеи  аспект вашої  
поведінки. Якщо спілкування у родині чи у колі друзів має переважно безпосередніи  
характер і орієнтоване на гармонізацію стосунків заради них самих, то ділове 
спілкування опосередковане певною справою – професіи ним чи комерціи ним інтересом 
(інтересами) тощо. Тому оволодіння нормативною базою ділової  культури (культури 
ділового спілкування) є необхідною умовою продуктивного співробітництва у будь–якіи  
сфері професіи ної  діяльності [7]. 

Ще в 30–ті роки минулого століття Деи л Карнегі зауважив, що успіхи тієї  чи іншої  
людини в и ого фінансових справах відсотків на п’ятнадцять залежать від и ого 
професіи них знань і відсотків на вісімдесят п’ять – від и ого вміння спілкуватися з 
людьми. У цьому контексті легко пояснюються спроби багатьох дослідників 
обґрунтувати основні принципи етикету та етики ділового спілкування або, як ї х 
частіше називають на Заході, заповіді personal public relation (приблизно можна 
перекласти як «діловии  етикет»). Джен Ягер у книзі «Діловии  етикет: як вижити і 
досягти успіху у світі бізнесу», зауважує, що кожна проблема, пов’язана з етикетом, 
починаючи від хвастощів і закінчуючи обміном подарунками, повинна вирішуватися у 
світлі етичних норм [6].  

Критеріями певного рівня сформованості етикету ділового спілкування є, 
звичаи но, отримані результати. Яким же чином досягти високого рівня культурного 
розвитку студентів? 

По-перше, це мотивація, зазвичаи  потрібно використовувати внутрішню і 
зовнішню мотивацію. Впевненість здобувача вищої  освіти у практичніи  доцільності 
використання в подальшіи  професіи ніи  діяльності отриманих та засвоєних знань. При 
проведенні занять викладач для того, щоб зацікавити студентів, добирає матеріал, якии  
містить аспекти соціалізації  людини, встановлення міжособистісних стосунків та 
проблемні виклади.  

Паралельно викладач розкриває такі поняття, як «етикет», «культура поведінки», 
«гарні манери», «діловии  етикет», «мовленнєва культура» та ї х функції . І вже на цьому 
етапі студенти починають усвідомлювати необхідність знань етичної  поведінки, 
необхідність знань етикету для встановлення особистісного контакту та вплив власної  
манери поведінки на подальші успішні стосунки як у загальнолюдських відносинах, так 
і професіи них. Таким чином, забезпечується позитивна мотивація здобувачів вищої  
освіти до оволодіння ними правил громадянського, що є однією з педагогічних умов, 
процесу и ого формування [1]. 

Важливою складовою постають стосунки «студент-викладач», основою яких є 
повага до здобувача вищої  освіти як до особистості. Це відображається у поважливому 
ставленні викладача до здобувача вищої  освіти, у толерантному відношенні до думок, 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 4.  

108 

ідеи  студента, готовність вислухати і прии няти власне бачення ситуації . Викладач 
повинен демонструвати на власному прикладі належнии , етично-культурнии  стиль 
власної  поведінки, поєднуючи з високим рівнем професіи ної  підготовки. 
Інтелігентність, тактовність, комунікабельність викладача покликані створити 
необхідну атмосферу на заняттях.  

По-друге, важливии  момент – це набуття предметно-етичних та культурних 
знань, знаи омство з різноманітними стилями поведінки, різних видів етикету, етикету 
різних професіи , навіть з різноманіттям етикету різних національних спільнот. 
Відбувається порівняння ділового етикету, звичаї в, традиціи , свят. Це можливо через 
обговорення різноманітних суспільних проблем – соціальних, культурних, етичних. Під 
час такого обговорення студенти навчаються формувати власні думки та розуміти 
інших.  

По-третє, формування етикету як відповідного типу поведінки студентів 
неможливе без засвоєння ними загальнолюдських цінностеи , які формують викладачі 
саме гуманітарних дисциплін. Культивування таких етичних цінностеи , як доброта, 
гуманність, толерантність, коректність до різного типу студентів (національна 
відмінність, расова, розумова, статева). 

Це сприяє затвердженню загальнолюдських цінностеи , основою яких є пошана до 
людської  особи. І саме ця пошана полягає в основу ділового етикету, якии  є 
віддзеркаленням професіи ної  поведінки.  

По-четверте, самостіи не використання знань, отриманих студентами для 
вирішення визначених завдань. На цьому етапі перевіряється вміння студента 
практично застосувати отримані знання, можливість самостіи ного прии няття рішення 
та вирішення конфліктних ситуаціи . 

Представники науково-педагогічної  сфери пропонують декілька методик в плані 
формування та засвоєння студентами загально-громадського та ділового етикету, 
культури спілкування (Г. Китаи городська, Л.П. Гімпель, Н.В. Козлова, А.В. Обсков, 
О.І. Пометун, Г.К. Селевко та ін.). Велику роль у формуванні навичок відіграють 
рольові/ділові ігри, презентації , дискусії .  

Ділові ігри є змодельованими ситуаціями, максимально наближені до реально 
можливих. Психологи визначають гру як метод навчання, прии нятии  у вищии  школі. В 
процесі такого заняття студентам пропонується змодельована конфліктна ситуація, 
максимально наближена до реальних умов. Метою ділової  гри є використання 
отриманих знань та вироблення навичок, за допомогою яких студент може діяти в 
стандартних життєвих ситуаціях. Викладач має можливість оцінити якість засвоєного 
матеріалу та рівень підготовки студента. 

Ділова гра має етапи підготовки. 
1-и  етап. Постановка проблеми. Ділова гра імітує конкретну ситуацію, в 

результаті вирішення якої  студенти отримують практичні знання та навички.  
2-и  етап. Обробка матеріалу, пов’язаного з темою ділової  гри. Дослідження 

реальних ситуаціи , оцінка поведінки учасників.  
3-и  етап. Програвання ситуаціи . Вирішення проблеми за короткии  проміжок часу.  
4-и  етап. Підбиття підсумків. Аналіз процесу ділової  гри та обговорення та 

поведінкових помилок. 
Після закінчення проводиться оцінювання студентів за такими критеріями: 

знання теми ділової  гри (діловии  рівень); рівень риторичного спілкування (культура 
мовлення), етичнии  (манера поведінки, тактовність та коректність у спілкуванні з 
співрозмовниками, конкретика у відповідях на питання) [3]. 

Наприклад, ділова гра «Зарахування на роботу». Такии  сценаріи  має реальне 
практичне значення – у студентів є можливість виступити у ролі працівника, якии  
наи мається на роботу, проходить співбесіду; у ролі роботодавця, якии  проводить 
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співбесіду. Усніи  співбесіді передує подання письмового резюме, що передбачає знання 
студентами и ого створення у діловому стилі. Потім и де усна співбесіда, яка передбачає 
знаи омство, вітання, вибачення, прощання, прохання, відмову. Проведення ділових ігор 
дасть можливість проявити студентам не лише свої  фахові навички, але и  засвої ти 
соціокультурні навички спілкування, сформувати етичну манеру поведінки в 
різноманітних ситуаціях. 

Ще одним цікавим засобом сформувати необхідні в професіи ному та 
загальнолюдському вимірі навички це дебати. Технологію дебатів у навчальнии  процес 
студентів запровадив Карл Поппер. Дебати допомагають навчитися критично мислити, 
аргументувати свої  позиції  та думки. Здобувачі вищої  освіти навчаються етичніи  
поведінці у суперечливих ситуаціях, навчаються слухати і чути опонента, тактовно 
висловлювати свою думку, толерантно ставитись до думок інших людеи , чия позиція не 
співпадає з ї хньою. Окрім цього, формуються логічне мислення, навички чітко 
висловлюватись, находити суперечності, відкидати заи ве і знаходить саму суть 
проблеми, виробляти шляхи ї х рішення [7]. 

Проведення дебатів сьогодні набуває широкого розповсюдження не лише у 
вищих навчальних закладах, але и  у школах. 

Молода людина, яка вступила до вузу, зобов’язана дотримуватись правил 
внутрішнього розпорядку, які діють у даному вищому навчальному закладі. 

Наи головніше в етикеті студента – дотримання загальнообов’язкових правил 
культури поведінки: точність, акуратність, дисциплінованість, ввічливість, що повинно 
знаходити своє відображення в основному виді и ого діяльності – навчанні. Це 
необхідність відвідувати заняття. Це виконання та підготовка до практичних занять, це 
підготовка у визначении  термін курсових та інших робіт, передбачених навчальним 
закладом, це и  своєчасне складення сесіи  та ін. 

Серед наи важливіших аспектів загальнообов’язкових правил потрібно виділити 
такі, як привітання, поважне ставлення, дисципліну, культуру мови, зовнішніи  вигляд та 
користування мобільним телефоном. 

Студенти мають першими вітатися з викладачем. Першочерговість не залежить 
від віку або статі викладача. Звичаи но, це не означає, що викладач не може вітатись 
першим зі студентами. Це и ого право. Коли викладач заходить в аудиторію, студенти в 
якості привітання мають встати.  

Поважне ставлення обов’язково має бути двостороннім. Студент звертається до 
викладача на «Ви», і викладач, в свою чергу, виказуючи повагу до особи студента, має 
звертатись до студента на «Ви». Студенти повинні знати прізвище, ім’я та по батькові 
викладача.  

Студенти мають приходити на заняття своєчасно. Це є необхідною умовою прояву 
ввічливого ставлення як до викладача, так і до інших студентів. Якщо трапляється 
запізнитися, необхідно вибачитися, запитати дозволу заи ти на заняття і заи няти своє 
місце. У разі необхідності (на вимогу викладача) дати пояснення про причину 
запізнення.  

Телефон у сучасних умовах – необхіднии  засіб зв’язку. І спілкування телефоном 
також вимагає дотримання певних правил етикету. Культура телефонної  розмови – 
особлива культура ділового спілкування. У випадку необхідності вирішувати важливі 
питання по телефону слід дотримуватися певних правил: чіткість, конкретність, 
ввічливість. 

Але під час проведення аудиторних занять телефони мають бути переведені у 
беззвучнии  режим. У разі потреби відповісти на дзвінок необхідно перепросити і вии ти 
з аудиторії . 

Студенти не спілкуються між собою під час проведення лекціи ного заняття. Це 
заважає не лише лектору, а и  іншим студентам. Якщо необхідно зробити уточнення, 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 4.  

110 

поставити додаткове запитання, не слід перебивати, а дочекатися закінчення 
висловлювання, піднявши руку, попросити повторити матеріал. 

Етикет навчального закладу вимагає дотримання певних правил також у плані 
культури мови студентів. У стінах вишу не припустимо використання у спілкуванні з 
іншими студентами, тим більше з викладачем, жаргонізмів, брутальної  лаи ки, 
неповажного, зневажливого тону. Викладач, у свою чергу, має показувати приклад 
культури мовлення, допомагати, при необхідності, сформувати та висловити здобувачу 
вищої  освіти свою думку. Якщо необхідно зробити зауваження, це має бути зроблено 
коректно, як то кажуть тонко. Зауваження має бути справедливим, тактовним, щоб 
здобувач міг зрозуміти, де саме він припустився помилки, але без переходу на 
особистості та зверхності, не принижуючи гідності студента [10]. 

Грубість, несхвальні епітети, уї дливість не припустимі ні в спілкуванні між 
студентами, ні в спілкуванні між студентом і викладачем. 

Зовнішніи  вигляд має бути охаи ним, з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог; 
має бути відповідність обраного стилю одягу. Необхідно пам’ятати про різницю стилю 
одягу у нічному клубі, пляжі і власне виші.   

Звичаи но, даючи знання про правила загальнолюдського етикету, які базуються 
на вищеозначених принципах (тактовність, толерантність, повага), викладачі 
впливають на формування студентського етикету, якии  стане запорукою гармоніи ного 
входження здобувача вищої  освіти і в трудовии  колектив як у професіи ну специфічну 
спільноту [10]. 

Кожнии  трудовии  колектив користується службовим етикетом, якии  
починається з зовнішнього вигляду. На роботі, в залежності від сфери роботи, необхідно 
дотримуватись певного дрес-коду. Але неохаи ність, неакуратність в одязі можуть 
сприи матися як неповага до оточення [2]. 

Співпраця в робочому колективі неможлива без діалогу, якии  починається з 
вітання, незалежно від власних симпатіи  та тривалості стосунків. 

За правилами етикету, жінка, при необхідності і бажанні, першою подає руку 
чоловікові, старшии  за віком – молодшому, тои  хто заи має посаду вищу за рангом – тому, 
хто заи має посаду нижчу за рангом. Людина, яка входить в кабінет, приміщення 
вітається першою. 

Важливою умовою службового етикету є дисципліна, яка розглядається і як 
адміністративна вимога, і як моральна – ступінь поваги до людеи , до ї х інтересів. Дана 
якість формується, як ми вже зазначали, в процесі навчання. Дисципліна – 
характеристика надіи ності людини, впевненість у ніи  оточуючих. Це і своєчасно 
виконана робота, і виконання взятих обов’язків, і функціональних повноважень. Це є 
свідченням високого рівня професіи ної  культури [2]. 

Засвоєння цих норм і правил етикету дозволить маи бутньому спеціалісту легко 
увіи ти в трудовии  колектив, сприятиме швидкому оволодінню професіи ними 
навичками і допоможе стати справжнім фахівцем та культурною людиною. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Завдяки опануванню гуманітарних дисциплін людина вчиться мислити, 
аналізувати, висловлювати свої  судження, стає комунікабельною, що в свою чергу 
впливає на формування і розвиток професіи но-етичної  культури. У системі підготовки 
здобувачів вищої  освіти вагому роль відіграє морально-етична підготовка и  виховання 
маи бутніх фахівців економічних спеціальностеи -бухгалтерів, економістів, менеджерів 
на принципах честі, гуманізму, людської  порядності и  відповідальності. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА З 
ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ 

Левіна-Костюк М. О., Мельничук О. І., Даніленко О. В., Лагодієнко В. В., Ткачук Г. О. 
Оптимізація виробничої  діяльності фермерського господарства з використанням 
економіко-математичних методів. Український журнал прикладної економіки та техніки. 
2021. Том 6. № 4. C. 112–120.  

Анотація 
Обґрунтовано теоретико-методичні засади і розроблено науково-практичні рекомендації щодо оптимізації 
виробничої діяльності фермерських господарств з використанням економіко-математичного моделюван-
ня для забезпечення довготривалого їх розвитку та розширеного відтворення. Визначено основні напрями 
розвитку виробничої діяльності фермерського господарства. Розроблено план виробництва та реалізації 
продукції на довготривалий період з урахуванням наявних ресурсів та власних можливостей з викорис-
танням економіко-математичних методів. В процесі постановки задачі економіко-математичної моделі 
оптимізації виробничої діяльності фермерського господарства його керівництво має орієнтуватись на 
досягнення довгострокових цілей; приймати рішення з врахуванням сильних і слабких сторін діяльності 
підприємства, його можливостей та загроз; інтерпретувати результати діяльності підприємства; 
враховувати минулі події та перспективи розвитку фінансової діяльності та безпосередньо технології 
управління. В результаті досліджень СФГ «Еталон-А» Тарутинського району Одеської області визначено, 
що місією господарства є забезпечення продовольчої потреби споживачів якісними технічними та зерно-
вими культурами по конкурентоздатній ринковій ціні, постійний розвиток та удосконалення виробничо-
господарської діяльності. Обґрунтовано, що для ефективного розвитку фермерського господарства 
планування його виробничої діяльності за заданих внутрішніх ресурсів і ринкових можливостей повинно 
базуватися на теорії оптимального планування за рахунок того, що кожна з економічних задач такого 
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типу має багато розв’язань. Оптимальний план фермерського господарства за заданих умов забезпечує 
можливість збалансувати наявні ресурси між собою. Отримання такого балансу є вкрай важливим, воно 
формує напрями змін у розподілі ресурсів фермерського господарства для забезпечення максимізації 
фінансового результату. 

Ключові слова: оптимізація, модель, економіко-математичні методи, виробнича діяльність, фермерське 
господарство, економічна ефективність, планування. 
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OPTIMIZATION OF FARM PRODUCTION ACTIVITY USING ECONOMIC AND 
MATHEMATICAL METHODS 

Levina Kostiuk M. O., Melnychuk O. I., Danilenko O. V., Lagodiienko V., Tkachuk H. Optimization of 
farm production activity using economic and mathematical methods. Ukrainian Journal of Applied 
Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4, рр. 112–120. 

Abstract 
Theoretical and methodological bases are substantiated and scientific and practical recommendations on 
optimization of production activity of agrarian farms with use of economic and mathematical modeling for 
maintenance of their long-term development and expanded reproduction are developed. The main development 
directions of the farm production activity are determined. The plan for the production and sale of products for a long 
period has been developed, taking into account the available resources and capabilities with the use of economic and 
mathematical methods. In the process of setting the problem of economic and mathematical model of production 
activities optimization at the agrarian farm, its management should focus on achieving long-term goals; make 
decisions taking into account the strengths and weaknesses of the enterprise, its capabilities and threats; interpret 
the results of the enterprise; take into account past events and prospects for the development of financial activities 
and management technologies directly. As a result of research PAF "Etalon-A" Tarutyn district of Odesa region, it is 
determined that the mission of the farm is to meet the food needs of consumers with technical and grain crops of high 
quality at competitive market prices, continuous development and improvement of production and economic 
activities. It is substantiated that for the effective development of the agrarian farm, the planning of its production 
activities with given internal resources and market opportunities should be based on the theory of optimal planning, 
due to the fact that each of the economic problems of this type has many solutions. The optimal plan of the agrarian 
farm under the given conditions provides an opportunity to balance the available resources among themselves. 
Obtaining such a balance is extremely important, it forms the direction of changes in the distribution of resources of 
the farm to ensure maximization of the financial result. 

Key words: optimization, model, economic and mathematical methods, production activities, agrarian farm, 
economic efficiency, planning. 
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Вступ 

В ринкових умовах господарювання механізми оптимізації  виробничої  діяльності 
фермерських господарств перебувають на етапі становлення. Мінливість зовнішнього 
середовища агропідприємств сприяє формуванню нових методів, підходів та систем 
управління та є визначальною передумовою для використання економіко-
математичного моделювання. Поряд з тим, у більшості аграрних підприємств не 
використовуються методи оптимізації  з використанням економіко-математичного 
моделювання, а існує лише орієнтація на недостатньо сформовані та чіткі цілі. Це 
зумовлено тим, що керівники аграрних підприємств не завжди володіють відповідним 
інструментарієм та необхідними знаннями для здіи снення економічних та 
математичних розрахунків. Однак, прии няття виважених рішень щодо визначення 
основних напрямів розвитку виробничої  діяльності сільськогосподарських підприємств 
потребує впровадження в управлінську практику економіко-математичних методів. 

Вивченню теоретичних і методологічних проблем впровадження методів 
оптимізації  виробничої  діяльності аграрних підприємств на основі економіко-
математичного моделювання присвячено праці таких вітчизняних і закордонних 
вчених: Браславець М.Є., Бродськии  Ю.Б., Гатаулін А.М., Данкевич В.Є., Данциг Дж. 
Канторович Л.В., Кардаш В.А., Кравченко Р.Г., Крилатих Е.Н., Курносов А.П., Минюк С.А., 
Наконечнии  С.І., Попов І.Г., Савіна С.С., Сухоруков В.Ф., Тунєєв М.М. та інших.  

Разом з тим, при наявності такої  наукової  бази на практиці питання щодо 
використання економіко-математичних методів для оптимізації  виробничої  діяльності 
фермерських господарств потребують подальшого дослідження з врахуванням сучасних 
реаліи  діяльності агропідприємств.  

Формулювання цілей статті 

Метою статті є поглиблення теоретико-методичних засад і розробка науково-прак-
тичних рекомендацій щодо оптимізації виробничої діяльності фермерських господарств 
з використанням економіко-математичного моделювання для забезпечення довготри-
валого їх розвитку та розширеного відтворення.  

Виклад основного матеріалу 

В сучасних умовах, кожне фермерське господарство для забезпечення 
конкурентоспроможності на ринку повинно розробляти план виробництва та реалізації  
продукції  на довготривалии  період з урахуванням наявних ресурсів та власних 
можливостеи . Так, слід аналізувати власні потужності, такі як наявне обладнання, 
спеціалісти та технології , оборотні кошти, що використовуються для закупівлі ресурсів 
(сировини, матеріалів, електроенергії , палива, тощо) [1, 2]. Поряд з тим, жоден план не 
може розроблятися без урахування умов ринку та и ого кон’юнктури (ціна, попит, 
пропозиція). Саме тому вихідні економічні параметри задачі для створення 
оптимального плану складаються з основних умов ринку сільськогосподарської  
продукції , що виробляється, а також включають усі внутрішні ресурси фермерського 
господарства. Результати оптимізації  діяльності спрямовуються на досягнення 
наи кращих фінансових результатів (максимізації  доходу, валового та чистого прибутку, 
рівня рентабельності, мінімізації  витрат виробництва та реалізації  продукції ).  

Представлені економічні параметри записуються математично у вигляді задачі 
оптимального планування, що складається зі структурних частин:  

1) цільова функція;  
2) змінні; 
3) система обмежень;  
4) умова невід’ємності змінних.  
Зазначимо, що для ефективного розвитку фермерського господарства 

планування и ого діяльності за заданих внутрішніх ресурсів і ринкових можливостеи  
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повинно базуватися на теорії  оптимального планування за рахунок того, що кожна з 
економічних задач такого типу має багато розв’язань. Оптимальнии  план фермерського 
господарства за заданих умов забезпечує можливість збалансувати наявні ресурси 
фермерського господарства між собою. Отримання такого балансу є вкраи  важливим, 
воно формує напрями змін у розподілі ресурсів фермерського господарства для 
забезпечення максимізації  фінансового результату. Задача оптимізації  плану 
фермерського господарства дозволяє також заздалегідь знаи ти оптимальне 
співвідношення між внутрішніми та ринковими умовами функціонування господарства 
в тои  час, як внутрішні ресурси спрямовані на вже наявнии  портфель угод стосовно 
продукції  і дають можливість оптимізувати и ого фінансовии  результат. 

Варто зазначити, що оптимізаціи не моделювання – один із напрямів прикладної  
математики, предметом якого є задачі на знаходження екстремуму деякої  функції  за 
певних заданих умов. При цьому оптимізаціи на математична модель – це спрощении  
абстрактнии  образ, де співвідношення між реальними елементами подані у вигляді 
сукупності математичних співвідношень. Зазвичаи , ці співвідношення представлені у 
формі рівнянь або нерівностеи , у вигляді графіків або логічних співвідношень між 
змінними, що являють собою складові економічної  системи [3, 4]. 

За [5], під економіко-математичною моделлю розуміють концентровании  вираз 
наи суттєвіших взаємозв'язків і закономірностеи  процесу функціонування економічної  
системи в математичному виразі. 

Тобто для представлення економічних процесів у моделюванні використовують 
математичні рівняння, що описують закономірності діяльності реальних об’єктів та ї х 
взаємозв’язки.  

В [6] зазначають, що завдяки застосуванню економіко-математичного 
моделювання через цифрове відображення зв’язків між економічними змінними можна 
представити специфіку виробничих процесів, знаи ти розв’язок задачі оптимізації  
планування та управління, виявити залежності між параметрами, провести своєчасне 
прии няття управлінських рішень та корегування планів, забезпечити стрімке 
реагування на зміни у поставлених задачах та цілях при постіи ному врахуванні 
обмеженості ресурсів.  

Отже, метою кожного суб’єкта господарювання в аграрному секторі економіки є 
стабільне функціонування в ринкових умовах з перспективою подальшого розвитку. 
Для досягнення даної  мети фермерське господарство вимагає визначення та 
використання власних конкурентних переваг, що стає можливим лише за наявності 
ефективного плану оптимізації  власної  діяльності.  

Кожне фермерське господарство повинно розробляти власнии  план оптимізації  
виробництва, враховуючи власні можливості, загрози, слабкі та сильні сторони, що 
наи краще відображаються під час проведення SWOT-аналізу.  

Поглиблені дослідження здіи снювалися за матеріалами СФГ «Еталон- А» 
Тарутинського раи ону Одеської  області, що діє на підставі установчих документів, 
затверджених засновниками (учасниками), здіи снює свою діяльність у формі 
фермерського господарства, керуючись Законами Украї ни «Про селянське фермерське 
господарство» та «Про фермерські господарства». Органом управління даної  юридичної  
особи виступає голова фермерського господарства – Чіканчі Олександр Петрович. 

Місією господарства є забезпечення продовольчої  потреби споживачів якісними 
технічними та зерновими культурами по конкурентоздатніи  ринковіи  ціні, постіи нии  
розвиток та удосконалення виробничо-господарської  діяльності. 

Для постановки задачі економіко-математичного моделювання виробничої  
діяльності фермерського господарства необхідно визначити основні стратегічні цілі, що 
наи більш ґрунтовно можна представити у вигляді «дерева цілеи » (рис. 1).  

Для СФГ «Еталон-А» такими цілями можуть бути: 
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1. Підвищення обсягів виробництва продукції та ефективність їх реалізації, 
шляхом застосування новітніх технологій та впровадженні тільки районованих 
вітчизняних сортів на засадах ліцензування та збільшення насиченості 1 га площі орних 
земель органічними та мінеральними добривами у 2023 р. 

2. Зростання прибутків у 2 рази, рентабельності на 5 в.п. та вкладання коштів у 
побудову зерносховищ за рахунок отриманих прибутків. 

3. Зростання доходів від реалізації на 50% у 2023 р. шляхом використання 
ефективних каналів збуту продукції шляхом зберігання продукції в зерносховищах і 
продажу за більш вигідними цінами у 2023 році. 

4. Використання системи стратегічного управління для розвитку підприємства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Дерево цілей СФГ «Еталон- А» 

Наступним рівнем конкретизації  є задачі, які повинні бути вирішені для 
досягнення тієї  або іншої  стратегічної  цілі. Для СФГ «Еталон-А» задачами є: зростання 
валового прибутку підприємства у 2 рази. 

Тепер необхідно встановити конкретні завдання. Розглянемо приведене вище 
завдання для СФГ «Еталон-А» – зростання валового прибутку підприємства у 2 рази. 
Перш за все, необхідно додати термін виконання, задаємо термін – на кінець 2023 року. 

Надання терміну конкретизує задачу, для виконання якої  необхіднии  подальшии  
аналіз. П0-перше, визначити причини недоотримання прибутку. Основні причини – 
збільшення собівартості, яка зумовлена цінами на насіннєві матеріали та засоби захисту 
рослин, електроенергію, паливно-мастильні матеріали. Важливо побудувати алгоритм 
дієвого управління витратами на основі зменшення витрат на визначені статті (хімічні 
добрива, електроенергія, паливо) і збільшення на інші (насіннєві матеріали та заробітна 
плата працівників) .  

Після побудови «дерева цілеи » доцільно поглибити дослідження та сформувати 
збалансовану систему показників, що використовується як джерело інформації , не 
тільки результати внутрішньогосподарських процесів, а також ї х зовнішніх наслідків 
(табл. 1). 

Отже, в табл. 1 представлені основні збалансовані показники для 
сільськогосподарського фермерського господарства «Еталон-А». Дании  план передбачає 
включення діи , що мають певну ініціативу покращення и ого значень. Відсотки 

зростання доходів від 

реалізації  на 50% у 

2023 р. 

Позиції  на ринку Економічна ціль Наукова ціль 

використання 
системи 

стратегічного 
управління для 

розвитку 
підприємства 
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площі орних 
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органічними і 
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2023 р. 
використання 
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БКГ-аналізу 

Математичного 
моделювання 

підвищення обсягів 
виробництва продукції  та 

ефективність ї х реалізації  за 
рахунок застосування 
новітніх технологіи  та 
впровадженні тільки 

раи онованих вітчизняних 
сортів на засадах 
ліцензування  

Зростання прибутків у 2 рази, 
рентабельності на 5 в.п. 

Управлінські 
аспекти  

використання 
ефективних каналів 

збуту продукції  шляхом 
можливості зберігання 

продукції  в 
зерносховищах і 
продажу за більш 

вигідними цінами  у 
2023 році. можливість побудувати 

зерносховища за рахунок 
отриманих прибутків  

Місія СФГ «Еталон- А» - забезпечення продовольчої  потреби споживачів якісними технічними та 
зерновими культурами по конкурентоздатніи  ринковіи  ціні, постіи нии  розвиток та удосконалення 

виробничо-господарської  діяльності 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4.  

117 

визначені згідно з наміченими перспективами розвитку фермерського господарства та 
и ого планами на 2023 р. Основними задачами СФГ «Еталон-А» на 2023 р. є: зростання 
чистих доходів на 50% і, в свою чергу, зростання на 5% питомої  ваги валового прибутку 
у чистому доході. Реалізацію цього забезпечує план з підвищення ринкової  частки на 
10%, що можливо завдяки зростанню рівня товарності продукції , підвищенню 
ефективності реалізації  шляхом використання зерносховищ та забезпечення 
оптимальних цін реалізації , заходів з рекламування та стимулювання збуту зернових та 
технічних культур, на які планується виділити 3-5% чистого прибутку. 

Таблиця 1. Збалансована система показників СФГ «Еталон- А» 

Показник 
План діи  

Задача Ініціатива 
Чистии  дохід 
(виручка) від 
реалізації  

Підвищити на 50% до кінця 2023 р. 
Збільшення обсягів реалізації  зернових та 

технічних культур 

Валовии  
прибуток 

Збільшити на 5% від чистого доходу 
до кінця 2023 р. 

Підвищення ефективності реалізації  за рахунок 
використання зерносховищ та забезпечення 

оптимальних цін реалізації  
Ринкова частка Підвищити на 10% за 2022-2024 рр. Ефективна збутова політика 

Рентабельність 
продажу 

Збільшити частку прибутку в ціні на 
11% для пшениці, до 4% для 

ячменю, на 2% для ріпаку, на 1% 
для соняшника до кінця 2023 р. 

Зменшення собівартості продукції  та збільшення 
цін за рахунок ефективних каналів реалізації  

продукції  

Рівень 
товарності 

На рівні 100% для технічних та 
зернових культур 

Наближення рівня товарності до 100% через 
швидку реалізацію продукції  ефективними 

каналами 
Реклама та 

стимулювання 
збуту 

Виділення 3-5% чистого прибутку у 
2023 р. 

Створення інформативної  реклами для покупців. 
Участь в ярмарках і виставках аграрної  продукції  

Отже, постановка задач економіко-математичної  моделі оптимізації  виробничої  
діяльності повинна орієнтувати керівництво фермерського господарства на досягнення 
довгострокових цілеи ; надавати можливості щодо визначення сильних і слабких сторін 
діяльності підприємства, и ого можливостеи  та загроз; інтерпретувати результати 
діяльності підприємства; враховувати минулі події  та перспективи розвитку фінансової  
діяльності та безпосередньо технології  управління.  

Критеріи  оптимальності досліджуваної  задачі визначено як максимум валового 
прибутку. 

Виходячи з основних задач оптимізації , розглянемо умови щодо забезпечення 
сільськогосподарського виробництва достатніми розмірами угідь. Так, відомо, що в 
планах господарство може використовувати не більше 131,2 га ріллі. Допустимі 
коливання у структурі сільськогосподарських угідь господарства розроблено на основі 
зональних норм у відсотках різних культур у структурі посівних площ 
сільськогосподарських культур Одеської  області. Озима пшениця заи матиме 38,5-
57,7 га, ячмінь –19,2-32,1 га, ріпак – 20,2–30,6 га, соняшник – 18,2-35,0 га, при цьому 
сталими плануються розміри парів 5,6 га.  

Загалом структура посівів буде орієнтуватися на збільшення площі озимої  
пшениці та зменшення площі технічних культур для забезпечення розвитку саме 
зерновиробництва. 

Для обґрунтованого виявлення ефективності оптимального виробництва 
продукції  розглянемо основні техніко-економічні коефіцієнти вхідних параметрів 
економіко-математичної  задачі оптимізації  господарства.  

Наведені дані характеризують урожаи ність продукції  в планах на 2023 р. згідно з 
урахуванням виваженої  сортової  політики та збалансованого удобрення. Крім того, 
розробка моделі передбачає врахування планових цін реалізації  та планової  собівартості 
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продукції  з урахуванням середніх цін на продукцію та з врахуванням подальшого росту 
цін на ресурси та вироблену продукцію. 

Як відомо, структурна економіко-математична модель задачі базується на 
загальніи  задачі лініи ного програмування. Особливість ї ї  побудови полягає у 
використанні сум добутків розмірів галузеи  і видів діяльності та техніко-технологічних 
коефіцієнтів затрат-випуску та установлення певних співвідношень з об’ємами ресурсів 
і продукції  поміж собою [7-9]. 

Для запису структурної  економіко-математичної  задачі оптимізації  визначено 
невідомі, змінні величини, обмеження економіко-математичної  задачі з урахуванням 
критерію оптимальності досліджуваної  задачі – максимум валового прибутку.  

На основі даних, що були зібрані, розроблено економіко-математичну модель, яка 
реалізується на персональному комп’ютері під управлінням Windows з використанням 
сервісної  функції  «Пошук рішення» в Microsoft Excel. Ця модель характеризує оптимальні 
розміри досліджуваних показників на 2023 р. Представимо проведені дослідження у 
вигляді табличних даних. 

На базі інформації , що отримана при розрахунку економіко-математичної  моделі, 
проаналізуємо зміни, що планує провести господарство у 2023 р. у порівнянні з 
середніми даними 2018-2020 рр. 

В першу чергу виявимо зміни у посівних площах культур господарства (табл. 2). 

Таблиця 2. Проєкт структури посівних площ СФГ «Еталон-А» на 2023 р. 

Види продукції  
В середньому за 

3 роки 
Проєкт на 2023 р. 

Проєкт до 
середнього 

га % га % +/- % 
Пшениця озима 38,3 29,2 48 36,3 9 124,5 
Ячмінь озимии  26,7 20,3 20 14,9 -7 73,5 
Ріпак озимии  27,5 20,9 26 19,4 -2 92,8 
Соняшник 30 22,8 33 25,1 3 109,7 

Пари - - 6 4,3   
Разом посівної  площі 131,3 100,0 131 100,0 0 100,0 

Аналіз даних таблиці свідчить, що в проєкті на 2023 р. очікується, що вся рілля 
буде використовуватися у повному обсязі. При цьому 5,6 га буде залишено під пари. 
Площі пшениці збільшиться на 9 га, ячменю зменшиться на 26,5%. Площі соняшнику 
збільшиться на 9,7%, а ріпаку зменшиться на 7,2%. Отже, загалом в межах культур 
посівні площі зміняться незначно. 

Розглянемо обсяги виробництва продукції  сільського господарства в СФГ 
«Еталон- А». У проєкті на 2023 р. планується збільшення виробництва продукції  
господарства. Це можливо за рахунок підтримання інтенсивних технологіи  ведення 
господарювання на основі оптимального плану розвитку. Так, планується, що обсяги 
виробництва пшениці зростуть на 951 ц або 76,6%, ячменю озимого – на 301 ц або 46,4%, 
соняшнику – на 221 ц або 26,1%, обсяги виробництва ріпаку не зміняться. 

Оптимізаціи ні заходи фермерського господарства в першу чергу будуть 
спрямовані на максимізацію збуту виробленої  продукції  шляхом своєчасно укладених 
договорів з покупцями зернових та технічних культур. За рахунок цього господарство 
зміцнить власні позиції  та зможе організувати продаж продукції  за більш вигідними 
цінами. 

В табл. 3 представлені результати виваженої  цінової  політики господарства та 
інтенсивних технологіи  виробництва продукції . Такі дії  передбачають зростання 
доходів від реалізації  всієї  продукції . Особливо пшениці – на 528 тис. грн або 93,8%, 
ячменю – на 173 тис. грн або 68,4%. 

У структурі доходів основою розвитку підприємства, як і в попередні роки, 
повинен бути сталии  продаж технічних культур (53,9%), але при цьому планується 
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зростання питомої  ваги зернових на 10 в. п. до 46,1%. Загалом доходи зростуть на 
1071 тис. грн або 48,2%. 

Таблиця 3. Проєкт складу і структури реалізованої продукції в  
СФГ «Еталон-А» на 2023 р. 

Види продукції  
В середньому за 

3 роки 
Проєкт на 2023 р. 

Проєкт до 
середнього 

тис. грн. % тис. грн. % +/- % 

Зернові культури, всього 816,1 36,7 1517 46,1 701 185,9 

Пшениця озима 562,6 25,3 1090 33,1 528 193,8 

Ячмінь озимии  253,5 11,4 427 13,0 173 168,4 

Технічні культури, всього 1482,2 66,7 1774 53,9 292 119,7 

Ріпак озимии  610,9 27,5 684 20,8 73 111,9 

Соняшник 793,9 35,7 1091 33,1 297 137,4 

Всього чистих доходів 2220,9 100 3292 100,0 1071 148,2 

Дослідимо загальну ефективність досліджуваного господарства на перспективу 
(табл. 4). 

Аналіз цифрових даних таблиці 4 свідчить, що господарство в проєкті буде 
ефективним за рахунок обраного оптимального плану. Так, господарство планує 
загалом отримати дохід у розмірі 3354 тис. грн, що на 1167 тис. грн або на 53,3% більше, 
ніж за 2018-2020 рр., що повністю покриє повну собівартість продукції , що становитиме 
2846 тис. грн (на 1061 тис. грн більше). За таких обставин господарство зможе отримати 
прибуток у розмірі 508 тис. грн (на 285 тис. грн або у 2 рази більше). 

Таблиця 4. Проєкт економічної ефективності виробничої діяльності СФГ «Еталон-
А» на 2023 р. 

Показники 
В серед-
ньому за 
3 роки 

Проєкт на 
2023 р. 

Проєкт до 
середнього 

тис. грн. % 

Дохід від реалізації  продукції  сільського господарства, тис. грн. 2187 3354 1167 153,3 

Повна собівартість продукції  сільського господарства, тис. грн. 1785 2846 1061 159,4 

Валовии  прибуток від реалізації  продукції  сільського 
господарства, тис. грн. 

223 508 285 у 2 рази 

Рівень рентабельності виробничої  діяльності фермерського 
господарства, % 

12,5 17,9 5 х 

Рівень рентабельності сільського господарства складе 17,9%, що на 5 в.п. більше, 
ніж в середньому за 2018-2020 рр.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

В результаті досліджень узагальнено теоретичні та методичні положення щодо 
етапів процесу розробки оптимізаціи ної  економіко-математичної  моделі, збору та 
аналізу необхідної  інформації  про середовище функціонування аграрних підприємств. 
Зроблено акцент на важливості ї х застосування в господарськіи  діяльності фермерських 
господарств під час визначення довгострокових перспектив розвитку та планування 
виробничого спрямування в умовах обмежених виробничих ресурсів. 

На прикладі СФГ «Еталон- А» Тарутинського раи ону Одеської  області розроблено 
і вирішено економіко-математичну модель оптимізації  и ого виробничої  діяльності, в 
результаті чого отримано оптимальні значення основних економічних показників на 
прогнозовании  період. 

Перспективами подальших досліджень є науковии  пошук у сфері розробки 
управлінських заходів щодо удосконалення збутової  діяльності фермерських 
господарств, зокрема оптимізації  обсягів збуту виробленої  продукції  в розрізі каналів 
реалізації  на основі економіко-математичного моделювання. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 

Степаненко С.В., Руденко С.В., Хвостіков А.І. Обґрунтування показників та критеріїв 
аналізу конкурентоспроможності аграрної продукції на міжнародних ринках. Український 
журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 4. С. 121-131.  

Анотація 
Вступ. 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. Значного масштабу конкурентна боротьба набуває на іноземних ринках в рамках міжнародно-
торгівельних відносин, що пов’язано зі зростанням кількості суб’єктів ринку, які мають різну фінансову 
стійкість, платоспроможність, рівень експортного потенціалу тощо. Враховуючи вищезазначене 
доцільно визначати конкурентоспроможність української сільськогосподарської продукції на світових 
ринках з метою визначення шляхів її підвищення, розроблення заходів щодо розвитку експортного 
потенціалу вітчизняних виробників тощо. 
Метою статті є обґрунтування вибору показників та критеріїв аналізу конкурентоспроможності 
аграрної продукції на міжнародних ринках. 
Результати. Розкрито роль принципів підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції у виборі 
методу її оцінювання. Представлено класифікацію методів та підходів оцінювання 
конкурентоспроможності аграрної продукції на міжнародних ринках. Удосконалено методику якісного 
аналізу конкурентоспроможності продукції аграрного сектору. Обґрунтовано вплив факторів зовнішнього 
середовища на конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції. Визначено множину показників на 
різних рівнях (глобальний, партнерський і національний). Встановлено, що оцінювання передбачає 
розрахунок динаміки наданих індикаторів за окремими продуктами, що дозволяє забезпечити 
методологічну єдність оцінювання на всіх рівнях. 

Ключові слова: оцінювання, міжнародні торговельно-економічні відносини, конкурентні переваги, 
конкурентоспроможність аграрної продукції, міжнародні ринки. 
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SUBSTANTIATION OF INDICATORS AND CRITERIA FOR ANALYSIS OF COMPETITIVENESS 
OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN INTERNATIONAL MARKETS 

Stepanenko S., Rudenko S., Khvostikov A. Substantiation of indicators and criteria for analysis of 
competitiveness of agricultural products in international markets. Ukrainian Journal of Applied 
Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4, рр. 121–131. 

Abstract 
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.  Competitive struggle in foreign markets in the framework of international trade relations is 
significant, due to the growing number of market participants with different financial stability, solvency, level of 
export potential, etc. Given the above, it is advisable to determine the competitiveness of Ukrainian agricultural 
products on world markets in order to identify ways to improve it, develop measures to develop the export potential 
of domestic producers and more. 
The purpose of the article is to substantiate the choice of indicators and criteria for analyzing the competitiveness of 
agricultural products in international markets. 
Results. The role of the principles of increasing the competitiveness of agricultural products in choosing the method 
of its evaluation is revealed. The classification of methods and approaches to assessing the competitiveness of 
agricultural products in international markets is presented. The method of qualitative analysis of the competitiveness 
of agricultural products has been improved. The influence of environmental factors on the competitiveness of 
domestic agricultural products is substantiated. Many indicators have been identified at different levels (global, 
partnership and national). It is established that the evaluation involves the calculation of the dynamics of the 
indicators provided for individual products, which allows to ensure the methodological unity of the evaluation at all 
levels. 

Keywords: evaluation, international trade and economic relations, competitive advantages, competitiveness of 
agricultural products, international markets. 

JEL classification: M31; Q13 

Вступ 

Експорт вітчизняної  сільськогосподарської  продукції  залежить від багатьох 
факторів, одним із яких є ї ї  конкурентоспроможність. Доцільно відзначити, що по мірі 
збільшення ринку зростає і рівень конкуренції  виробників товарів, продукції . Це 
обумовлено великою кількістю «гравців» на ринку, що збільшує обсяги пропозиції , 
таким чином надаючи можливість більшої  кількості варіаціи  для вибору споживача. 
Украї нська сільськогосподарська продукція має свої  переваги на світовому ринку, в тои  
час як мають місце і, так звані, слабкі місця. Зокрема, клімат та географічне 
розташування, земельні ресурси створюють сприятливі умови для ї ї  виробництва, в тои  
час як відсутність необхідного технологічного забезпечення для переробки даної  
продукції  обмежує можливості вітчизняних сільськогосподарських виробників в 
частині переходу від сировинного експорту до реалізації  повноцінної  продукції  на 
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світовому ринку. Існуючі технології  не забезпечують належної  якості та вартості 
продукції , що підлягає експорту.  

Занадто висока інтенсивність конкурентної  боротьби у значніи  мірі ускладнює 
або взагалі унеможливлює формування конкурентних переваг для аграрного 
виробника. Дании  процес ускладнюється багатьма факторами, наведеними вище, в 
результаті чого вітчизняні підприємства ігнорують необхідність формування 
конкурентних переваг, таким чином, «програючи» іншим учасникам ринку. Значного 
масштабу конкурентна боротьба набуває на іноземних ринках в рамках міжнародно-
торгівельних відносин, що пов’язано зі зростанням кількості суб’єктів ринку, які мають 
різну фінансову стіи кість, платоспроможність, рівень експортного потенціалу тощо.  

Враховуючи вищезазначене доцільно визначати конкурентоспроможність 
украї нської  сільськогосподарської  продукції  на світових ринках з метою визначення 
шляхів ї ї  підвищення, розроблення заходів щодо розвитку експортного потенціалу 
вітчизняних виробників тощо. 

Варто зазначити, що дослідженню теоретико-методологічних та методичних 
засад розвитку ринку аграрного сектору, и ого конкурентоспроможності присвячено 
багато праць вітчизняних науковців, зокрема В.В. Апопія, О.М. Бородіни, С.Л. Ганначенко, 
І.О. Іртищевої , Л.В. Молдавана, В.М. Онегіної , Т.О. Осташко, Б.Й . Пасхавера, Н.М. Попа-
динця, О.В. Шубравської  та ін. Попри вагомість отриманих результатів в дослідженнях 
зазначених авторів, питання раціональної  методики аналізу конкурентоспроможності 
аграрної  продукції  на міжнародних ринках залишається актуальним і своєчасним. 

Мета дослідження статті  

Метою статті є обґрунтування вибору показників та критерії в аналізу 
конкурентоспроможності аграрної  продукції  на міжнародних ринках. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Процес аналізу конкурентоспроможності продукції  так чи інакше зводиться до 
оцінювання ї ї  властивостеи , тобто: передбачає вибір критерії в оцінювання, визначення 
ї х значень для продукції , що підлягає аналізу, вибір бази порівняння – значення обраних 
показників, що характеризують продукцію конкурентів, порівняння отриманих 
результатів. 

Основними властивостями конкурентоспроможності продукції  вважають 
технічні (ергономічні, естетичні, призначення), економічні (одноразові, поточні) та 
нормативні (безпеки, патентної  чистоти, екологічності). Технічні показники 
визначають фізичні характеристики сільськогосподарської  продукції  (вигляд, смак, 
застосування тощо). Економічні показники характеризуються через ціну продукції , 
витрати, необхідні для ї ї  виробництва, реалізації  та інше. Нормативними показниками є 
вимоги, стандарти, норми, яким повинна відповідати продукція. 

У цілому розвиток аграрного сектору Украї ни пов’язании  з підвищенням 
конкурентоспроможності аграрної  продукції  на міжнародних ринках, що 
підпорядковується певним принципам, та, на нашу думку, певним чином обумовлює 
вибір методу оцінювання конкурентоспроможності (табл. 1).  

Кожен з принципів певним чином впливає на вибір методу оцінювання 
конкурентоспроможності аграрної  продукції , що пов’язано, в тому числі, з 
особливостями визначення даної  економічної  категорії . Таким чином, з урахуванням 
особливості експортної  діяльності аграрних виробників, у процесі оцінювання відібрані 
критерії  повинні: 

• враховувати вподобання споживачів продукції як на внутрішньому, так і на 
зовнішніх ринках; 

• бути розраховані таким чином, щоб мати змогу порівняти їх з критеріями, які 
характеризують продукцію виробника-конкурента; 
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• відображати валив зовнішнього та внутрішнього середовища виробника 
продукції;  

• враховувати зміни у часі; 
• враховувати здатність продукції до подолання експортних бар'єрів.  

Таблиця 1. Роль принципів підвищення конкурентоспроможності аграрної 
продукції у виборі методу її оцінювання 

Сутність принципу [1, с. 97] 
Вплив принципу на вибір методу 

оцінювання 

Спрямованість 
на споживача 

конкурентоспроможність має визначатися 
сукупністю тих властивостеи , які мають певнии  
інтерес для споживачів і можуть задовольнити 

ї х потреби 

метод оцінювання повинен 
базуватися на показниках, які 
відображають вподобання 

споживачів 

Комплексність 

результати дослідження 
конкурентоспроможності повинні враховувати і 
характеристики власної  продукції , і продукцію 

конкурентів, і вимоги споживачів 

метод оцінювання передбачає 
використання порівняльних 

характеристик та показників, які 
відображають вподобання 

споживачів 

Об’єктивність 

результати оцінки конкурентоспроможності 
повинні базуватися на достовірніи  інформації  

про фактори макро- і мікросередовища 
функціонування підприємства і відображати 

реальні конкурентні позиції  суб’єкта 
господарювання 

метод оцінювання орієнтовании  
на показники, які характеризують 

середовище функціонування 
виробника продукції  

Системність 

оцінка конкурентоспроможності повинна 
базуватися на результатах системного аналізу 
впливу факторів макро- і мікросередовища 
підприємства в сукупності відносин і зв'язків 
між ними, тобто розглядати об'єкт як систему 

врахування у процесі оцінки 
вхідних і вихідних параметрів, що 

впливають на виробництво 
підприємством продукції  

Динамічність 
конкурентоспроможність слід розглядати по 
відношенню до конкретного моменту часу, з 
урахуванням змін у часі кон'юнктури на ринку 

врахування динамічної  складової  
в оцінюванні 

Оцінювання конкурентоспроможності продукції  здіи снюється з використанням 
різних методів та підходів. 

Н. Бідник [Ошибка! Источник ссылки не найден.] виділяє графічні, матричні, а
налітичні методи, методи аналізу конкурентних переваг. Д. Погребняк [3] виокремлює 
матричнии  метод, методи, засновані на теорії  ефективної  конкуренції , методи, засновані 
на оцінці конкурентоспроможності продукції , комплексні методи.  

А. Кухарук [4] частково ї х класифікує за ступенем охоплення аспектів (спеціальні 
та комплексні), за формою вираження результату оцінки (матричні, індексні та 
графічні). О. Чередніченко [5] виділяє підходи, що базуються на традиціи ному методі 
оцінки конкурентоспроможності товару та описують розрахунки одиничних і групових 
показників; маркетинговии  підхід передбачає необхідність врахування не лише вимог 
споживача до и ого ціни та якості при оцінці конкурентоспроможності товару, а и  
чинників, що визначають конкурентоспроможність усієї  маркетингової  діяльності 
підприємства, виробничии  підхід – засновании  на оцінці рентабельності продажів 
конкретного товару та и ого ринкової  долі. В. Пастушин [6] розглядає наступні 
методики: методика оцінки конкурентоспроможності товарів через ї х реи тинг; 
методика оцінки конкурентоспроможності товарів за обсягом продажу; методика 
визначення комплексного показника конкурентоспроможності на основі 
диференціального методу; методика оцінки інтеґрального показника рівня 
конкурентоспроможності з урахуванням ціни споживання; методика порівняльної  
оцінки конкурентоспроможності (порівняння з еталоном). Ю. Іванов виокремлює 
методи, які базуються на аналізі порівняльних переваг, на теорії  мультиплікатора, теорії  
ефективної  конкуренції , теорії  якості товару, теорії  рівноваги фірми і галузі, на 
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визначенні позиції  в конкуренції  з точки зору стратегічного потенціалу підприємства, 
на побудові матриць [7]. 

Детальною є класифікація методів, запропонована В. Літвіновою: 
• за джерелами використовуваної інформації (експертний, експериментальний, 

документальний, маркетинговий); 
• за стадіями життєвого циклу продукції (перед проектний, проектний, готового 

виробу, споживацький); 
• за періодом розрахунку (прогнозований, фактичний); 
• за номенклатурою критеріїв (однокритеріальний, двокритеріальний, 

багатокритеріальний); 
• за способом отримання інформації (внутрішні, зовнішні, незалежні); 
• за видами показників (диференційований, комплексний, змішаний); 
• за формою представлення результатів (розрахунковий, матричний, 

графічний) [8]. 
Доволі розповсюдженим переліком одиничних показників, які використовуються 

у процесі оцінювання конкурентоспроможності продукції  у сільському господарстві є 
наступні: виробнича собівартість продукції , грн/ц; урожаи ність продукції , різниця між 
ціною реалізації  та виробничою собівартістю продукції , ціна реалізації  1 ц продукції , 
рентабельність, товарність, прибуток у розрахунку на 1 ц реалізації  продукції , частка 
продукції  у структурі реалізації  сільськогосподарської  продукції  у підприємстві, обсяги 
реалізації  продукції , прибуток у розрахунку на 1 га посівної  площі, індекс якісної  
продуктивності, сталість виробництва [9].  

Дані показники в цілому дають можливість отримати певне уявлення про 
конкурентоспроможність аграрної  продукції , проте використання лише ї х значень без 
урахування факторів, які обумовили величину того чи іншого показника, дещо 
звужують інформацію про реальну картину. 

Більшість підходів до оцінювання розкривають лише окрему характеристику 
конкурентоспроможності продукції , обмежуючи загальне уявлення про ї ї  рівень. 
Більшість методів оцінювання вимагають значних зусиль у процесі збору інформації  та 
проведення розрахунків, ї х проблематично адаптувати до особливостеи  діяльності 
об’єкта дослідження у вітчизняніи  практиці. Враховуючи, що одним із основних аспектів 
визначення конкурентоспроможності продукції  є необхідність порівняння обраних 
показників, які характеризують продукцію різних виробників (в рамках дослідження 
виробників, які взаємодіють в рамках міжнародних торговельних відносин), варто 
відзначити, що порівняння є об’єктивним у тому разі, коли об’єкти порівняння 
знаходяться в рівних умовах. 

Оскільки ринкові умови вітчизняного господарства суттєво відрізняються від 
особливостеи  економіки краї н за кордоном, таке порівняння не є достатньо 
об’єктивним.  

З точки зору географічного положення, наи більш сприятливою зоною для 
торгівлі з урахуванням сучасної  економіко-політичної  ситуації  є краї ни Європеи ського 
союзу. 

Правила торгівлі аграрною продукцією на європеи ському ринку передбачають 
обов’язкове дотримання експортерами окрім технічних та екологічних – санітарних та 
фітосанітарних норм і правил, які виступають гарантією безпечності та якості продукції . 
Серед основних принципів ринку краї н європеи ського Союзу варто виділити: 

• максимально можливий захист життя та здоров'я населення; 
• експортована продукція повинна відповідати усім нормам та стандартам, які 

регламентують якість продукції; 
• забезпечення превентивного контролю; 
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• забезпечення та дотримання гігієни протягом усього циклу виробництво-
реалізація продукції. 

Проведении  аналіз дозволяє стверджувати, що конкурентоспроможність є 
складною і багатогранною категорією, рівень якої  залежить від впливу чисельних 
чинників. В основу даного поняття покладено якість продукції , яка задовольняє 
конкретні вимоги, і відповідну кількість на визначеному ринку. Отже 
конкурентоспроможність варто розуміти як порівняльну характеристику здатності 
ефективніше реалізовувати продукцію споживачам у порівнянні з конкурентами.  

Як було розглянуто вище, якість сільськогосподарської  продукції  має ряд 
особливостеи , які вирішальним чином обумовлюють природу ї ї  
конкурентоспроможності. Украї нськии  експорт представлении  переважно продукцією 
сировинного характеру із незначною часткою доданої  вартості. Окремо варто виділити 
лише соняшникову олію, за якою Украї на заи має провідне місце на світовому ринку. На 
відміну від всіх інших товарів, де ціна залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх 
чинників, в аграрному секторі домінує екзогеннии  вплив. Така ситуація склалася 
внаслідок тенденціи  виробництва окремих культур різними за масштабами 
підприємствами. Фактично експортом заи мається великотоварні підприємства, або 
вертикально інтегровані структури. Середні, мілкі та мікропідприємства, а також 
господарства населення переважно орієнтовані на внутрішніи  ринок. І х ціни в більшіи  
мірі орієнтовані на внутрішніи  попит і собівартість продукції . Крупнотоварні 
підприємства, які заи маються вирощуванням великих обсягів експортоорієнтованих 
культур, знаходяться під впливом світових цін, так як зорієнтовані на зовнішніи  ринок. 
Це дозволяє виокремити механізм формування внутрішніх цін на більшість продуктів 
безпосереднього споживання и  для переробки, якии  залежить від внутрішнього попиту, 
собівартості та ситуативних умов продуктивності окремого року, та механізм 
встановлення цін на експортоорієнтовані продукти сировинного аграрного сектору, 
визначении  зовнішніми ринками. Також варто зауважити, що внутрішні ціни на 
продукти харчування залежить від обсягу та якості імпортної  продукції , частка якої  в 
готових виробах значно переважає аналогічні показники в агропродовольчіи  сировині.  

Вирішальнии  вплив в кожнии  окремии  рік має рівень врожаи ності окремих 
культур в глобальному розрізі. Це формує обсяг пропозиції , якии  впливає на ринок і 
формує ціни. Іншим аспектом виступає глобальнии  попит, якии  залежить як від 
характеру внутрішнього споживання всередині краї н імпортерів, так і від рівня запасів. 
Експортери також формують власні запаси продукції  в залежності від політики 
управління ними в кожніи  окреміи  краї ні. В результаті взаємодії  цих показників 
формується ціна на продукт в період збору. На протязі року ціна залежить від поточного 
попиту і пропозиції , а також від потужності зберігання і систем транспортування, які 
відчутно впливають на ситуативну ціну продукту. Також варто зауважити, що на 
світових біржах аграрна продукція заи має перше місце серед товарних позиціи  після 
фондових індексів, цінних паперів, відсоткових ставок і валюти, випереджаючи 
енергоресурси, кольорові метали та інші види товарів [10]. Таким чином, світові 
спекулятивні очікування та використання фінансових деривативів страхування ризиків 
(опціони, ф’ючерси, свопи, форвардні контракти) впливають на ціну продукту впродовж 
року, обумовлюючи рівень ї ї  конкурентоспроможності.  

Розуміння структури зовнішніх аграрних ринків і особливостеи  забезпечення 
конкурентоспроможності сільськогосподарської  продукції  на них дозволяє виокремити 
ключові аспекти методичного підходу до ї ї  оцінювання, якии  передбачає детермінацію 
рівнів оцінювання конкурентоспроможності, визначення безпосередніх показників 
оцінювання и  розробку алгоритму и ого проведення. Проведено оцінювання 
конкурентоспроможності дозволить виявити наи більш перспективні культури для 
окремих регіональних ринків і краї н, що в маи бутньому сприятиме розробці стратегіи  



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4.  

127 

державної  підтримки цих виробництв і реалізації  заходів активізації  и  підвищення 
ефективності торговельно-економічних відносин в конкретному секторі. 

Конкурентоспроможність сільськогосподарської  продукції  формується на 
національному рівні, але детермінується на глобальному, що вимагає виокремлення цих 
двох рівнів. Крім того, природа експортно-імпортної  діяльності передбачає безпосередні 
зовнішньоекономічні зв’язки Украї ни з кожною окремою краї ною імпортером нашої  
продукції , з якою існує відповіднии  рівень свободи торгівлі, якии  визначається 
тарифними і нетарифними обмеженнями. Це рівень варто визначити як міждержавнии  
або партнерськии . Кожного рівня мають відповідати окремі показники.  

На глобальному рівні украї нська сільськогосподарська продукція реалізується на 
зовнішніх ринках. Це дозволяє визначити один із наи важливіших ї ї  показників – частку 
украї нського світового ринку конкретного продукту. В роботі [11] представлении  аналіз 
частки Украї ни на світовому ринку окремих продуктів рослинництва і тваринництва, що 
дозволяє виявити ринки продуктів, де Украї на заи має провідні позиції , до яких 
відносено ринок пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю, соняшникової  олії , 
фуражного зерна. Також наведено частки топ-5 експортерів кожної  культури на ринку, 
що дозволяє оцінити тип конкуренції  на ринку. Більшість продуктових світових ринків 
(пшениця, реи с, живі тварини, баранина, зернові тощо) варто класифікувати як 
олігополістичні, що характеризує наявність бар’єрів входу.  

На глобалізаціи ному рівні доцільно визначати рівень врожаи ності культури як 
загальносвітовии , так і аграрного сектору Украї ни. Для більшої  інформативності 
доцільно розраховувати відношення урожаи ності культури в Украї ні до 
загальносвітового рівня. Цеи  показник віддзеркалює ефективність вирощування 
культур, рівень використання сучасних агротехнологіи , провідної  техніки, ступеня 
внесення мінеральних і органічних добрив, якість селекції  та захисту рослин. Для 
продукції  тваринництва розраховуються показники середньорічних надої в на 1 корову, 
середньодобовии  приріст однієї  голови, середньорічна несучість куреи  тощо. Існує 
багато інших показників оцінювання ефективності рослинництва и  тваринництва, але, 
нажаль, можливість ї х розрахунку у світовому розрізі значно обмежена.  

Крім зазначених показників варто додати розроблені Д. Балассом [12; 13]: індекс 
порівняльних переваг (RCA) як відношення частки краї ни У світовому експорті певного 
товару до ї ї  частки у світовому експорті всіх інших товарів; індекс відносних 
торговельних переваг (RTA) розраховується аналогічно, але з урахуванням експорту и  
імпорту. За першим показником запропоновані такі діапазони: від 0 до 1 включно – 
відсутність порівняльних переваг; від 1 до 2 включно – наявність слабовиражених 
порівняльних переваг; від 2 до 4 включно – середньовиражені порівняльні переваги; 
більше 4 – значні порівняльні переваги. Значення RTA інтерпретується таким чином: 
додатне значення – наявність переваги у зовнішніи  торгівлі, від’ємне – відносні 
конкурентні невигоди.  

Іншим рівнем оцінювання конкурентоспроможності є партнерськии , якии  
полягає у визначенні конкурентних позиціи  краї ни щодо експортно-імпортної  
діяльності за окремим ринком з конкретними торговими партнерами. В роботі [14] 
надано аналіз конкурентоспроможності сільськогосподарських комплексів Украї ни та 
Польщі, де в якості порівняльних критерії в розглянуто такі: обсяг 
сільськогосподарських угідь, площа посівів під зернові, урожаи ність зернових, додана 
вартість аграрного сектору на одного працівника, питома вага аграрного сектору у ВВП, 
середні закупівельні ціни та індекс цін, обсяг експорту конкретних продуктів і и ого 
частка в структурі. До зазначених показників варто додати обсяг поставок 
досліджуваного товару основними конкурентами в конкретну краї ну.  

Рівнем формування конкурентоспроможності продукції  залишається 
національнии . Питання оцінювання досліджуваної  категорії  на ньому залишаються 
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наи більш дискусіи ним. Дании  показник має відображати інтегроване значення по 
підприємствам, які заи маються експортом конкретного виду продукції . У роботі [15] 
представлено аналіз сталої  конкурентоспроможності аграрних підприємств, де надано 
групування за регіонами на основі таких індексів: технологічною, економічної , 
маркетингової , соціальної , екологічне конкурентоспроможності, кожен з яких 
розраховується за множиною показників. В результаті аналізу виокремлено кількість 
конкурентоспроможних і неконкурентоспроможних підприємств із середніми 
значеннями кожного з них. Варто зауважити істотну різницю в значеннях первинних 
індикаторів між групами. 

У роботі [16] надано групи показників як критерії  конкурентоспроможності: 
ефективності виробничої  діяльності, фінансове положення, ефективність організації  
збуту та просування товару, конкурентоспроможність товару. Подібнии  підхід 
запропоновано і в роботі [17] із додаванням показника соціального стану на 
підприємстві.  

Інтегральнии  підхід надано в роботі [18], де розраховано сукупність індексів: 
економічного розвитку галузі, ефективності управління виробничим процесом, 
прибутковості сільського господарства, фінансовии  стіи кості та платоспроможності, 
ділової  активності галузі (ефективності організації  збуту і просування товару на ринку), 
участі в ЗЕД.  

Недоліком існуючих підходів до оцінювання є отримання узагальнених 
характеристик, які не дозволяють оцінити інтегральну конкурентоспроможність за 
окремими культурами. 

Для розрахунку показників конкурентоспроможності за окремими продуктами 
варто використовувати показники виробничої  собівартості виробленої  продукції  за 
культурами або продукцією тваринництва, собівартості реалізованої  продукції , 
урожаи ності (тон з 1 Га), вартості реалізованої  продукції  (без дотаціи  і ПДВ). Ці 
показники необхідно розраховувати на основі середніх значень за підприємствами, 
використовуючи форми статистичної  звітності № 21-заг, №29-заг, № 50-заг. В 
результаті оцінювання формуються кількісні показники конкурентоспроможності за 
кожним окремим продуктом. Узагальнені показники оцінювання представлені у табл. 2. 

Таблиця 2. Показники оцінювання української сільськогосподарської продукції 
на світових ринках (за окремим типом) 

Рівень оцінки Показник  

Глобальнии  

Частка украї нського експорту на світових продуктових ринках 
Частки топ-5 експортерів на світових продуктових ринках 

Відношення урожаи ності культури в Украї ні до загальносвітового для рослинництва  
(продуктивність одиниці худоби у тваринництві) 

Індекс порівняльних переваг (RCA) 
Індекс відносних торговельних переваг (RTA) 

Партнерськии  

Обсяг сільськогосподарських угідь під культурою (поголів’я тварин) в Украї ні 
Обсяг сільськогосподарських угідь під культурою (поголів’я тварин) в державі-партнері 

Урожаи ність культури (продукції  тваринництва)  в Украї ні 
Урожаи ність культури (продукції  тваринництва) в Украї ні в державі-партнері 
Середні закупівельні ціни за культурою (продукцією тваринництва) в Украї ні 

Середні закупівельні ціни за культурою в Украї ні в державі-партнері 
Обсяг експорту продукту до краї ни-партнера 

Обсяг поставок досліджуваного товару основними конкурентами 

Національнии  
Середнє значення виробничої  собівартості виробленої  продукції  

Середнє значення собівартості реалізованої  продукції  
Середнє значення вартості реалізованої  продукції  

Методика оцінювання полягає в розрахунку значень показників за ряд років, 
аналіз динаміки. Показники-стимулятори відображають збільшення рівня конкуренто-
спроможності при ї х зростанні, а показники-дестимулятори – при ї х зменшені.  
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При проведенні оцінювання нішових продуктів доцільно здіи снювати и ого за 
глобалізаціи ним рівнем в регіональному розрізі через значну розбіжність в характері 
споживання.  

Запропоновані показники дозволяють забезпечити методологічну однорідність 
оцінювання конкурентоспроможності конкретного типу сільськогосподарської  
продукції  на міжнародних ринках, однозначно трактувати отримані результати и  
розробляти заходи із підвищення рівня конкурентоспроможності. Це дозволить 
коригувати інструменти тарифного і нетарифного регулювання, впроваджувати 
програми державної  підтримки окремих видів діяльності, надавати дотації  на одиницю 
худоби, підтримувати розвиток вітчизняного сільськогосподарського 
машинобудування шляхом покриття частки витрат на и ого придбання. 

Таким чином, зміни, спрямовані на зростання конкурентоспроможності 
сільськогосподарської  продукції  як на мікроекономічному, так і на макроекономічному 
рівнях, повинні здіи снюватися систематично на основі певної  стратегії  з урахуванням 
результатів оцінювання. У контексті даного питання пропонується використати 
фундаментальнии  доробок Ю. Іванова, зокрема и ого позицію стосовно стратегії  
формування конкурентних переваг підприємства в умовах інтенсивної  конкурентної  
боротьби [19], що є особливо актуальним в рамках міжнародно-торгівельних відносин. 

Науковець наголошує на визначальніи  ролі процесу формування нових 
конкурентних переваг, які забезпечують сталу конкурентну позицію виробників на 
ринку, та пропонує використовувати механізм формування нових конкурентних 
переваг, основою якого виступає синергія факторів формування ресурсного потенціалу 
суб’єкта господарювання та умов и ого функціонування. 

Пропонується адаптувати запропоновании  Ю. Івановим порядок формування 
конкурентних переваг до особливостеи  діяльності вітчизняних виробників та 
відповідно до методичного підходу оцінювання конкурентоспроможності 
сільськогосподарської  продукції . 

Першии  етап є підготовчим та полягає у: формуванні системи інформації , яка 
будується на основі даних моніторингу, для створення конкурентних переваг; 
ідентифікації  можливих конкурентних переваг та визначення достатності можливостеи  
підприємств для ї х формування; обґрунтування доцільності формування переліку нових 
конкурентних переваг. Другии  етап є проектним і передбачає розроблення проекту та 
визначення прогнозного рівня ефективності та стіи кості нових конкурентних переваг. 
Третіи  етап визначає безпосередньо процес впровадження нових конкурентних переваг 
у діяльності вітчизняних виробників, а четвертии  – оцінювання фактичного рівня 
ефективності та стіи кості конкурентних переваг, аналіз результатів ї х впровадження та 
заходи з подальшої  підтримки нових конкурентних переваг. 

Оскільки запропоновании  методичнии  підхід до оцінювання украї нської  
сільськогосподарської  продукції  на світових ринках передбачає виділення трьох рівнів 
(глобальнии , партнерськии  та національнии ), пропонується формувати конкурентні 
переваги та конкурентну стратегію в цілому відповідно до цих рівнів, враховуючи 
характеристики, вимоги та ключові показники кожного з них. Розроблення заходів, 
спрямованих на підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської  позиції , 
повинні бути зосереджені не лише на екстенсивнии  шлях розширення обсягів 
виробництва та реалізації  продукції , а и  на підвищення ї ї  якості, відповідності ї ї  
стандартам та нормам, сформованих в рамках міжнародних ринків, поступовии  перехід 
від сировинного характеру продукції , що зміцнюватиме експортнии  потенціал 
вітчизняних аграрних виробників та дозволить зміцнити ї х позиції  на національному, 
партнерському та глобальному рівнях. 
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Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, встановлено, що конкурентоспроможність продукції  у значніи  мірі впливає 
на експортнии  потенціал аграрних виробників. Враховуючи характеристику впливу 
принципів зростання конкурентоспроможності на вибір підходів до оцінки, мету та 
особливості об’єкта оцінювання, було удосконалено методику якісного аналізу 
конкурентоспроможності продукції  аграрного сектору. Було обґрунтовано вплив 
факторів зовнішнього середовища на конкурентоспроможність вітчизняної  аграрної  
продукції . На основі проведеного аналізу підходів до визначення 
конкурентоспроможності украї нської  сільськогосподарської  продукції  на міжнародних 
ринках було обґрунтовано множину показників на різних рівнях (глобальнии , 
партнерськии  і національнии ). Оцінювання передбачає розрахунок динаміки наданих 
індикаторів за окремими продуктами, що дозволяє забезпечити методологічну єдність 
оцінювання на всіх рівнях. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
УКРАЇНИ 

Павлов К. В., Садовська І. Б., Бояр А. О., Вербова О. С., Коваль М. О. Теоретико-
методологічні засади регулювання заи нятості населення Украї ни. Український журнал 
прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 4. С. 132-139.  

Анотація 
 В статті розглядаються проблеми зайнятості в теоретико-методологічному контексті. Опрацьовано 
та приведено тлумачення суті, методів, причин та характеристик ринку праці за сучасних умов. 
Визначенно основні державні важелі регулювання зайнятості. Конкретизовано особливості теоретико-
методологічного підходу до регулювання зайнятості, де чільне місце належить правничим, організаційно-
управлінським, економічним, соціально-орієнтованим, аналітичним, угодним, інноваційним, 
популяризаційним. Визначено роль держави в процесі регулювання зайнятості, яка виконує розподільчу 
функцію (надання податкових пільг підприємствам, оподаткування фонду оплати праці), 
макроекономічну, шо полягає у збільшенні пропозиції праці та обмеженні негативних вад економічної 
системи (інфляція, безробіття, спад економічних процесів), стимулююча функція, яка дозволяє пожвавити 
інноваційно-інвестиційну активність та впливає на усю ринкову кон’юнктуру (сприяння зайнятості, 
державні інвестиції, субсидування населення, дотації, субвенції та субсидії). Особливої уваги в статті 
приділено синтезуванню наявних напрацювань вчених та дослідників щодо узагальнення потрібних 
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Оксана Степанівна Вербова, Михайло Олегович Коваль, 2021 
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теоретико-методологічних підходів до сутнісного розуміння зайнятості. Отримали подальше наукове 
тлумачення такі методи, як: правничі, організаційно-управлінські, економічні, соціально-орієнтовані, 
аналітичні, угодні, інноваційні, поляризаційні. Доведено певну співзвучність теоретико-методологічних 
засад зайнятості з особливостями регіонального розвитку соціально-економічних процесів. Тому при 
розробці стратегії підвищення рівня зайнятості регіону слід зважати на існуючі пропорції між 
працівниками та працедавцями, плинністю кадрів, пропозицією робочої сили, розміщенням трудових 
ресурсів тощо. Запропоновано заходи, які покликані не лише регулювати процеси зайнятості в 
теоретичному сенсі, а й спрямуватимуться на підвищення економічної активності населення, вирішення 
проблеми розміщення та раціонального застосування, беручи до уваги специфіку окремого територіально-
регіонального угрупування. Запропоновано методи регулювання прямої та непрямої дії. Конкретизовано 
висновки проведеного теоретичного дослідження. 

Ключові слова: зайнятість, ринок праці, макроекономічні чинники, державне регулювання, повна 
зайнятість. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF EMPLOYMENT REGULATION 

Pavlov K., Sadovska I., Boyar A., Verbova O., Koval M. Theoretical and methodological principles 
of employment regulation. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. 
Volume 6. № 4, рр. 132-139. 

Abstract 
The article considers the problems of employment in the theoretical and methodological context. Under current 
conditions, the interpretation of the labor market's essence, methods, reasons, and characteristics are worked out and 
given. The central state levers of employment regulation are noted. The peculiarities of the theoretical and 
methodological approach to employment regulation are specified, where the leading place belongs to legal, 
organizational and managerial, economic, socially-oriented, analytical, negotiable, innovative, and popularizing. The 
role of the state in the process of regulating employment, which performs a distributive function (providing tax 
benefits to enterprises, taxation of the wage fund), macroeconomic, which consists in increasing labor supply and 
limiting the adverse defects of the economic system (inflation, unemployment, economic downturn), stimulating 
function, which allows to revive innovation and investment activity and affects the whole market situation 
(employment promotion, public investment, subsidies, grants, subventions, and subsidies). Special attention in the 
article is paid to synthesizing existing works of scientists and researchers on the generalization of the critical 
theoretical and methodological approaches to the essential understanding of employment. Further scientific 
interpretation was given to legal, organizational, and managerial methods, economic, socially-oriented, analytical, 
favorable, innovative, and polarization. A certain consonance of theoretical and methodological principles of 
employment with the peculiarities of regional development of socio-economic processes is proved. Therefore, when 
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developing a strategy to increase employment in the region, one should consider the existing proportions between 
workers and employers, staff turnover, labor supply, placement of labor resources, etc. Measures are proposed that 
are designed not only to regulate employment processes in the theoretical sense but also to increase economic activity, 
solving the problem of accommodation and rational use, taking into account the specifics of a particularly territorial 
and regional grouping. Methods of regulation of direct and indirect action are offered. The conclusions of the 
conducted theoretical research are concretized. 

Keywords: employment, labor market, macroeconomic factors, state regulation, full employment. 

JEL classification: J21; J22; J68; E20; E24; E27; E29; R23 

Вступ 

Регулювання ринку праці належить до одного з пріоритетних завдань держави, 
від ефективності якого залежить функціонування успішного соціально-економічного 
розвитку краї ни. Процеси регулювання спрямовані на скорочення безробіття, 
досягнення повної  та ефективної  заи нятості населення, зростання 
конкурентоспроможності на вітчизняних та міжнародних ринках праці [1]. 

Стан розробки зазначеної  проблеми охоплює значне коло вчених, які дослід-
жували суть, інструменти та критерії  регулювання заи нятості регіону та краї ни. Проте, 
залишаються не розв’язаними певні прогалини в частині теоретико-методологічних 
підходів щодо оцінки регулюючих процесів. В цьому сенсі слід виділити праці та 
дослідження О. Баришнікова, Л. Безтелесної , Л. Ємельяненко, В. Васильченко, А. Калини, 
В. Брича, Д. Богині, Г. Кулікова, Л. Долгова, О. Павлової , К. Павлова [10, 11, 12, 13, 14]. 

В сучасних умовах формування та розвиток ринку праці є неможливим лише в 
умовах саморегулювання за рахунок дії  ринкового механізму у зв’язку з тим, що постіи но 
відбуваються складні трансформаціи ні процеси в політичніи , економічніи , соціальніи  
сферах, вплив яких негативно позначається на стані національного господарства 
загалом і ринку праці зокрема. Тому виникає потреба у державному регулюванні ринку 
праці за допомогою групи методів, які дозволяють мінімізувати негативні впливи 
кризових явищ, а також забезпечити соціальнии  захист населення від безробіття, 
підвищуючи и ого конкурентоспроможність.  

Метою даної  статті є дослідження теоретичних та методологічних засад 
регулювання заи нятості населення. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Державне регулювання ринку праці передбачає застосування основних груп 
методів, які становлять сукупність заходів, необхідних для реалізації  уповноваженими 
органами з метою функціонування та розвитку ринку праці [13]. 

При дослідженні теорій зайнятості дуже важливо врахувати існуючі 
напрацювання та концепції. Однією з найбільш наближених до сьогодення теоретичних 
доктрин є Кеи нсіанська концепція. Згідно з переконаннями Джона Мейранда Кейнса, 
наявність вимушеного безробіття є проблемою, з якою можна впоратися лише за 
допомогою втручання держави в економіку. В результаті чого створюється так званий 
неокласичнии  синтез – вимушене безробіття, яке потребує лишень ринкового 
регулювання. Проте умови формування сукупної  пропозиції  кожної  краї ни и  у кожного 
рівня розвитку праці різні, але запропонована концепція розкриває причини 
виникнення циклічного безробіття та методи боротьби з ним. Окрім того, слід 
зазначити, що сучасні дослідники не оминають увагою тлумачення причин виникнення 
безробіття, яке було започатковано К. Марксом в процесі дослідження класових 
суперечностей між буржуазією та пролетаріатом. Як відомо, теорія зайнятості та 
безробіття К. Маркса, викладена в «Капіталі», зводиться до таких основних положень. З 
розвитком машинного виробництва, прискоренням технічного прогресу, зростанням 
продуктивності праці відбувається заміщення ручної  праці машинною, абсолютно и  
відносно зростає маса засобів виробництва. Оскільки засоби виробництва виступають у 
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формі капіталу, відбувається зростання технічної , вартісної  та органічної  будови 
капіталу. Маса застосовуваних засобів виробництва зростає швидше за масу 
застосовуваної  живої  праці. Попит на працю щодо капіталу падає, виникає надлишок 
капіталу при надлишку населення, так зване відносне перенаселення. Населення стає 
надмірним не абсолютно, а щодо потреби капіталу. Таким чином, накопичення капіталу 
має наслідком створення «резервної  армії  праці», тобто безробіття.  

Сутність причини безробіття К. Маркс пов’язував з промисловим циклом 
відтворення. Більш ґрунтовно в своїх працях він описав три основні форми відносного 
перенаселення: плинну, застіи ну та приховану. К. Маркс був переконаний, що 
накопичення капіталу та зростання безробіття ведуть до падіння реальної  заробітної  
плати та появи бідності. 

Знаний фахівець у галузі історії  економічної  думки та економічної історії 
професор Лондонського Університету М. Блауг запропоновав уявити об’єктивне 
тлумачення теоретико-методологічних положень К. Маркса в контексті сучасних 
трансформаційних змін економіки. Він співставив концепції зайнятості, запропоновані 
Марксом і Кеи нсом. Особливо відмінним є поняття суті «кеи нсіанське безробіття», де 
описано обставину, за якої динаміка інвестиціи них надходжень є недостатньою, щоб 
перебільшити заощадження, які здіи снюються при зростання сукупних доходів за умов 
повної  заи нятості. Водночас, на противагу цьому твердженню, безробіття, за Марксом, є 
результатом надмірного зростання населення, або надто низького рівня доходів, та ще 
и  у поєднанні з ручною інструментальною працею, яка примітивізує застарілі технології, 
тим самим обмежує динаміку інвестиціи . Таке протиставлення пояснення причин 
безробіття за К. Марксом та Дж. Кеи нсом, на наш погляд, не зовсім є об’єктивним, 
оскільки зазначені теоретичні уявлення та переконання реалізовувалися у різних 
країнах та у різні часові проміжки. К. Маркс активно досліджував епоху капіталізму 
ХІХ ст., водночас, Кеи нс – аналізував вади постіндустріального суспільства, де в центі 
подій були такі категорії, як: конкуренція, механізоване виробництво, концентрація 
капіталу, прискорення технічних процесів, дирижизм в чистому вигляді, поява перших 
корпораціи  та організованих профспілок.  

Згодом істиність об’єктивності підходів щодо необхідності синтезу ідеи  про 
стіи кість державного управління сфери заи нятості та гнучкості ринкового 
саморегулювання обґрунтували прихильники концепції  неокласичного синтезу 
(X. Ламперт, Р. Полл, П. Самуельсон). Саме зазначені вчені намагалися поєднати 
неокласичні та кеи нсіанські підходи до механізму функціонування процесів зайнятості. 
Основною ідеєю балансу між суб’єктами ринку праці вони вважали довготривалии  та 
стабільний характер взаємовідносин між працівниками та роботодавцями.  

За умов сучасності становлення цілісних підходів щодо зайнятості на ринку праці 
та обмеження проявів безробіття в Украї ні наприкінці XX ст. відбувалося за зміни всієї  
соціально-економічної  системи. Науковці та дослідники сучасності здіи снили важливий 
прорив у формуванні та розробці теоретико-методологічних та практичних підвалин 
задля формування механізму регулювання заи нятості.  

Важливою обставиною є те, що сучасні дослідники синтезують мету дослідження 
зайнятості крізь призму економіки та соціології.  

На переконання дослідниці Л. Безтелесної , методи регулювання являють собою 
сукупність певних способів впливу всіх учасників на розвиток і функціонування ринку 
праці [2]. 

Низка інших дослідників групують методи регулювання ринку праці за формою 
застосовування на: 

- активні (активного впливу), що впливають на співвідношення попиту та 
пропозиції  робочої  сили та сприяють швидкому поверненню безробітних громадян до 
активної  заи нятості (структуризація економіки, стимулювання розвитку малого та 
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середнього підприємництва як джерела створення додаткових робочих місць, 
формування обставин для самозаи нятості);  

- пасивні (пасивного впливу), які передбачають: інформованість про рівень 
безробіття регіону, краї ни, реєстрацію та облік безробітних громадян, організацію 
системи надання та виплати допомоги по безробіттю, здіи снення грошових та 
негрошових форм підтримки безробітного населення та членів сімеи , які перебувають 
на утриманні, тощо [3, 4, 9]. 

Проте, Л. Ємельяненко припускає, що наи ефективнішими є саме активні методи 
регулювання, через те, що вони можуть сприяти застосуванню таких заходів, як:  

– сприяння забезпеченню ефективної  заи нятості, зниження рівня безробіття, 
створення умов для розвитку підприємництва (зокрема середнього та малого) з метою 
створення додаткових робочих місць;  

– популяризація та прозоре інформування населення про наявність вільних 
робочих місць;  

– дотримання основних макроекономічних заходів стимулюючої  дії , що входять 
до механізму регулювання ринку праці, обмежуючи монопольні прояви;  

– соціальна підтримка працездатного населення шляхом різноманітних програм 
соціального захисту [7]. 

Інша низка дослідників, зокрема В. Васильченко, А. Калина, у свої х працях 
концентрують увагу на необхідностях методів пасивного впливу регулювання та 
пропонують наступну ї х класифікацію:  

– за силою впливу: методи, що ґрунтуються на збільшенні (зменшенні) пропозиції  
на ринку праці; методи, засновані на збільшенні (зменшенні) попиту ринку праці; 
методи, що впливають на структуру попиту та пропозиції   на ринку праці;  

– за формою впливу: прямі та непрямі;  
– за змістом: відомчі та економічні;  
– за рівнем впливу: загальнодержавні, регіональні, локальні, мікроекономічні;  
– за джерелами фінансування: за рахунок коштів державного бюджету, 

позабюджетних фондів, комерціи них організаціи  [5].  
Водночас вчені Д. Богиня, Г. Куліков, Л. Долгова у свої х працях приділяють увагу 

лише двом методам регулювання [3]: 
– економічному, в основі якого лежать способи впливу держави на діяльність 

суб’єктів регулювання за допомогою застосування економічних важелів;  
– відомчому, що спирається на застосування відомчих актів і процедур, що мають 

обов’язкову силу.  
В тои  же час, автори припускають, що реалізація даних методів має бути 

спрямована на формування підвищених соціально-економічних показників. Й деться про 
показники, які регулюють кількість фахівців усіх галузеи , необхідних на певному етапі 
розвитку держави. Критеріями прояву зазначених показників є зростання трудових 
ресурсів відповідної  кваліфікації  для зростання ефективності праці з урахуванням 
можливостеи  та потреб основних суб’єктів ринку праці.  

В. Брич вважає за доцільне застосування трьох основних методів регулювання:  
– законодавчо-правового, що базується на діяльності держави та спрямовании  на 

розробку та впровадження обов’язкових для виконання юридичних норм;  
– економічного, що включає такі компоненти: інвестування для створення нових 

робочих місць, підтримку малого та середнього бізнесу; встановлення мінімальної  
заробітної   плати;  

– організаціи ного, заснованого на визначенні квот на працевлаштування 
громадян, виплату допомоги з безробіття, проведення професіи ної  підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації  [4]. 
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Дослідниця О. Таршина розглядає регулювання процесів заи нятості ринку через 
структуру державного впливу, якии  охоплює цілии  комплекс методів, основними серед 
яких є законодавчі, адміністративні, економічні, організаціи ні та інформаціи ні [15]. 

Синтезуючи окреслені напрацювання вчених, пропонуємо виокремити певні 
теоретико-методологічні підходи щодо регулюючих процесів на ринку праці (табл. 1).  

Таблиця 1. Особливості теоретико-методологічного підходу регулювання 
зайнятості 

Методи Значення 

1. Правничі 

– основними засадами є – закони, укази, програми розвитку, інструкції  та інші 
правила поведінки; 

– створення сприятливого правового середовища задля досягнення основних 
цілеи  та завдань (збалансованість попиту та пропозиції   на ринку праці); 

– підвищення рівня заи нятості населення; 
– створення умов ефективності регулюючих процесів з боку держави на ринок 

праці з допомогою відомчих методів 

2. Організаціи но-
управлінські 

– співвідносність до норм, які діють на певному рівні управління та 
регулювання; 

– поєднання з іншими соціально-економічними методами 

3. Економічні 

– досягнення сприятливих умов для функціонування та розвитку ринку праці; 
– формування системи економічних мотивів у суб’єктів ринку праці; 
– застосування інструментів грошово-кредитної  політики, податкової  

політики, програми державних інвестиціи , державне замовлення, система оплати 
праці 

4. Соціально-
орієнтовані 

– обізнаність стосовно інтересів особистості, різних соціальних груп населення 

5. Аналітичні 

– з’ясування ризиків аналізу ринкової  кон’юнктури праці на регіональному та 
національному рівнях; 

– обмеження небажаних наслідків на ринку праці шляхом муміфікування низки 
методів; 

– застосування аналітичних методів з’ясування тенденціи  ринку праці 

6. Угодні 
– договірні взаємовідносини у соціально-трудовіи   сфері; 
– проведення консультаціи ної  та роз’яснювальної  роботи, переговорів при 

укладанні угод між працеємцями та працедавцями на різних рівнях відносин; 

7. Інноваціи ні 
– запровадження нових форм, підходів та методів, які регламентують роль 

наи маних працівників в соціально-трудових відносинах  

8. Популяризаціи ні  
– прозоре та своєчасне інформування усіх учасників ринку праці шляхом 

співвідношення попиту та пропозиції  , вартість оплати праці, наявність 
пропозиціи , зміна кон’юнктуру ринку тощо  

*Удосконалено авторами на основі: [10, 11, 12, 13, 14]. 

Вірогідність ефективності зазначених методів формується в контексті прямого та 
непрямого впливу та може бути застосована залежно від ситуації , що відбувається на 
ринку праці у певнии  період часу [2]. 

Загалом регулювання ринку праці являє собою складну систему організаціи них, 
кон’юнктурних та правових заходів. Регулюючі процеси на ринку праці проявляються 
шляхом реалізації  програм, які орієнтовані на створення максимальної  кількості 
робочих місць у державному секторі; програм з підготовки та перепідготовки робочої   
сили; програм, які допомагають працевлаштуванню певних видів професіи  та 
спеціальностеи , урядових програм по соціальному страхуванню від безробіття [6]. 

Інструменти регулювання слід розмежовувати на два види: 
– прямої  дії , (система державного замовлення та державних контрактів, 

встановлення норм та стандартів, законодавчих актів, прогнозів, цільових комплексних 
програм розвитку);  
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– непрямої  дії  (державні кредити стимулювання підприємницької  діяльності, 
дотації , податкові пільги, субсидії , цінове регулювання).  

Нормативно-правовими інструментами є законодавчо-правові акти (закони та 
підзаконні нормативно-правові акти, до яких належать також укази та постанови), 
нормативні правові акти (розпорядження та накази).  

Механізм регулювання процесів заи нятості включає весь комплекс методів та 
інструментів, які застосовуються владними структурами на різних рівнях для 
досягнення повної  заи нятості.  

Економічні методи проявляються у формуванні стимулів в учасників ринку праці, 
регламентують іх поведінку з метою досягнення ефективної  заи нятості.  

У процесі регулювання держава застосовує методи, які охоплюють оподаткування 
фонду оплати праці; надання податкових пільг підприємствам, для збільшення 
пропозиції  праці; урядові витрати на фінансування заходів у сфері сприяння заи нятості; 
державні інвестиції ; державні замовлення підприємствам; субсидування заи нятості, 
заохочення самозаи нятості; дотації , субвенції  та субсидії  тощо, безпосередньо впливає 
на вектор розвитку ринку праці [5]. 

Застосування окреслених питань на ринку праці за сучасних тенденціи  є 
результатом використання низки інструментів, що здіи снюються за допомогою 
взаємодії  набору груп методів регулювання; при цьому вибір даних груп залежить від 
змін у структурі ринку праці, динаміці и ого розвитку та від соціально-економічної  
ситуації  в краї ні.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, слід зазначити, що теоретико-методологічні засади зайнятості є 
співзвучними за умов регіональної розбіжності розвитку соціально-економічних 
процесів. Тому дисбаланси попиту та пропозиції  робочої  сили, зокрема за професіи но-
кваліфікаціи ними ознаками, є наслідком специфіки ринку праці кожного регіону. Це є 
необхідним не тільки для регулювання заи нятості населення регіону, а и  для 
визначення конкретних заходів, які будуть спрямовані на підвищення економічної  
активності населення, вирішення проблем розміщення та раціонального використання 
трудових ресурсів. Сприяння створенню робочих місць є одним із основних напрямів 
регіональної  політики заи нятості. 

Запропоновано наступні методи теоретико-методологічного підходу: правничі, 
організаційно-управлінські, економічні, соціально-орієнтовані, аналітичні, угодні, 
інноваційні, популяризаційні. 
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Анотація 
У статті проаналізовано проблеми, які виникають під час навчання у здобувачів освіти економічних 
спеціальностей, зокрема: обмеженість власної лексичної складової, незнання професійної термінології, 
нестача комунікативних навичок, психолого-комунікативні бар’єри. Окреслено порушення норм вживання 
української мови. Теоретичною основою стали праці лінгводидактів, які наголошували на тому, що ділова 
мова – це динамічне явище, яке фахівець постійно повинен вивчати, досліджуючи при цьому та 
удосконалюючи власні компетентності. Зазначено, що програма з дисципліни «Українська мова за 
професійним спрямуванням» має ознайомлювати студентів із основами культури професійної мови, 
специфікою усної і писемної форми сучасної літературної мови, скеровувати до вивчення термінології 
обраного фаху, сформувати навички оформлення сучасної документації та мотивувати до вдосконалення 
мовних та мовленнєвих компетентностей. Визначено перелік завдань, які можна використовувати під час 
практичних занять, з метою уникнення помилок усного мовлення. До таких завдань зокрема віднесли: 
запам’ятовування правильних наголосів як професійних термінів, так і слів загальновживаної лексики; 
робота з текстами, а саме: усунення лексичних помилок шляхом вибору правильного варіанту; виправлення 
орфографічних помилок у наведених текстах; розставлення пропущених розділових знаків у текстах 
офіційно-ділового, публіцистичного та наукового стилів та їх фрагментах; добір українських відповідників 
до слів іншомовного походження; визначення правильних закінчень у родовому відмінку іменників другої 
відміни; вміння перекладати українською мовою вузькогалузеву та міжгалузеву термінологію; складання 
та оформлення документів професійного спрямування. Важливим етапом мовної підготовки фахівців 
економічних спеціальностей є знання і дотримання норм сучасної української літературної мови як в 
усному, так і в писемному мовленні. Окрема увага приділяється тому, що студент має усвідомити: 
вивчення державної мови тісно пов’язане з його особистістю та інтересами, а не з методами і засобами 
навчання, які використовує викладач. 

Ключові слова: норми сучасної літературної мови, усне професійне мовлення, професійна культура, 
культура професійного мовлення, мовна підготовка студентів, засоби навчання. 
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Abstract 
The article analyzes the problems that arise when teaching students of economic specialties, in particular: limited 
lexical components, ignorance of professional terminology, lack of communication skills, psychological and 
communicative barriers. Violation of the norms of the Ukrainian language use is outlined. The theoretical basis was 
the work of linguistic didactics, who emphasized that business language is a dynamic phenomenon that a specialist 
must constantly study, while researching and improving their own competencies. It is noted that the program in the 
discipline "Ukrainian for professional purposes" should acquaint students with the basics of professional language 
culture, the specifics of oral and written modern literary language, direct to study the terminology of the chosen 
specialty, develop skills in modern documentation and motivate to improve language and speech competencies. A list 
of tasks that can be used during practical classes to avoid errors is identified. Such tasks included: memorizing the 
correct accents of both professional terms and words of common vocabulary; work with texts, namely: elimination of 
lexical errors by choosing the right option; correction of spelling errors in the given texts; placement of missing 
punctuation marks in texts of official business, journalistic and scientific styles and their fragments; selection of 
Ukrainian equivalents to words of foreign origin; determining the correct endings in the genitive case of nouns; ability 
to translate narrow and interdisciplinary terminology into Ukrainian; preparation of professional documents. An 
important stage of language training of specialists in economic specialties is the knowledge and observance of the 
modern Ukrainian literary language norms in both oral and written speech. It is also pointed out that students should 
be aware that studying the state language is closely related to their personality and interests, and not to the methods 
and teaching aids used by the teacher. 

Keywords: norms of modern literary language, oral professional speech, professional culture, culture of professional 
speech, language training of students, teaching aids. 

JEL classification: A22; I25 

Вступ 

Вільне володіння державною мовою у професіи ніи  діяльності є дуже важливим 
для сучасного спеціаліста. Якщо будемо говорити про фахівців економічної  сфери, то 
вимоги до них є досить високими. Затребувании  спеціаліст має досконало володіти укра-
ї нською мовою, як усно, так і письмово, вміти презентувати себе як професіонала, засто-
совуючи ораторські здібності, оперувати термінологією свого фаху, вміти оформлювати 
наи більш уживану документацію та багато іншого.  Курс «Украї нська мова професіи ним 
спрямуванням» для здобувачів вищої  освіти економічних спеціальностеи  спрямовании  
також на розвиток комунікативних компетенціи , адже мовно-мовленнєва компетенція 
є незамінним каталізатором у підготовці спеціалістів, які мають стати носіями 
літературної  мови в обох формах ї ї  існування. Предмет курсу «Украї нська мова за 
професіи ним спрямуванням» для економічних спеціальностеи  у закладах вищої  освіти є 
надзвичаи но складним і багатогранним, як і ї хня професіи на мовленнєва діяльність.   

Розроблена програма з дисципліни має ознаи омлювати студентів із основами 
культури професіи ної  мови, вивчити специфіку усної  і писемної  форми сучасної  
літературної  мови, навчити оперувати термінологією обраного фаху, сформувати 
навички оформлення сучасної  документації . Предметом і метою курсу має стати мовлен-
нєва діяльність, а не теоретичні знання. Саме тому матеріал навчальної  дисципліни має 
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викладатися після отримання певної  бази з фахових дисциплін, які впливають на 
формування лексичного запасу здобувача, шляхом вивчення вузькоспеціальної  та 
міжгалузевої  термінології . Також під час навчання слід використовувати не лише 
лінгвістичну літературу, а и  науково-технічну.  

Відповідно до умов кредитно-модульної  системи навчання, яка є провідною у 
закладах вищої  освіти, методика викладання навчальної  дисципліни «Украї нська мова 
за професіи ним спрямуванням» передбачає такі форми навчання як лекції , практичні 
заняття та самостіи на робота.  

Лекціи нии  курс формує у здобувачів теоретичну основу, яка допомагає при 
засвоєнні практичних завдань та є мотиваціи ним фактором, спрямованим на 
опанування науковими знаннями. 

Практичні заняття допомагають опрацювати основнии  та додатковии  матеріал з 
тем, які вивчаються. Вони передбачають виконання вправ з використанням різних типів 
словників, підготовку відповідеи  до усних та письмових запитань, складання різних 
видів ділових документів (за заздалегідь підготованими зразками), виправлення 
помилок у власних письмових роботах та працях свої х колег, підготовку виступів для 
опанування мистецтвом презентації , перекладу наукової  статті та написання до них 
анотаціи , відгуків та рецензіи  як основних жанрів наукових досліджень.   

Самостіи на робота з навчальної  дисципліни «Украї нська мова за професіи ним 
спрямуванням» має сформувати у маи бутніх спеціалістів уміння знаходити інформацію, 
оперувати нею у певних ситуаціях,  працювати із термінологічними словниками та 
фаховими навчальними посібниками, швидко орієнтуватися в новому матеріалі.  

Для виконання всіх вищезазначених типів робіт здобувачам надається методичне 
забезпечення, яке передбачає практикуми, тести для поточного та модульного 
контролю, додатковии  перелік питань до практичних занять, які слід заздалегідь 
підготувати в усніи  формі. 

Дисципліна «Украї нська мова за професіи ним спрямуванням» має сформувати у 
студентів прагнення до підвищення престижу украї нської  мови як державної , тим самим 
створивши умови для засвоєння глибоких знань з украї нської  мови професіи ного 
спрямування. 

У процесі вивчення дисципліни студенти зіштовхуються з низкою проблем, 
такими як: обмеженість власної  лексичної  бази, мала кількість практики, незнання 
професіи ної  термінології , нестача комунікативних навичок, психологічні бар’єри. Все це 
негативно впливає на формування маи бутніх компетенціи  спеціаліста. 

На практичних заняттях з дисципліни варто застосовувати системи вправ для 
швидкого и  ефективного засвоєння термінологічних одиниць і основних понять курсу, 
формування навичок використання мовних засобів для висловлення власних думок та 
позиціи  украї нською мовою. Велику увагу надавати ознаи омленню з культурою мови та 
мовлення, мистецтвом презентації  та основам ораторського мистецтва [1].  

Питанню викладання украї нської  мови в закладах середньої  освіти присвячено 
набагато більше праць, аніж у закладах вищої  школи. Маємо зауважити, що процес 
викладання украї нської  мови у закладах вищої  освіти не може відбуватися за тією ж 
методикою, що и  у середніи  школі. На жаль, проблематика, яка досліджується в працях 
подібного типу, є також обмеженою. І хні дослідження стосуються кола проблем, які 
виникають у процесі формування та розвитку мовної  особистості. Також вони 
обговорюють і роль викладача, якии  має теж досконало володіти мовними 
компетенціями. Адже саме викладач повинен сформувати у здобувачів уміння мислити, 
розуміння сутності ідеи  та концепціи  та на основі цього заи матися пошуками необхідної  
інформації , яку він зможе застосовувати на практиці. Слід зазначити, що у вищіи  школі 
використовується споглядальне та відтворювальне навчання. Здобувачі вищої  освіти 
мають спочатку сприи няти матеріал від лектора, а потім відтворити и ого на практичних 
заняттях. Але такии  спосіб вивчення матеріалу не є ефективним для формування 
компетентностеи  маи бутнього спеціаліста. Подібна практика застосовується у закладах 
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середньої  освіти і там вона має місце, оскільки учні ще не можуть повноцінно 
сформулювати власне бачення з приводу того чи іншого питання. Для закладів вищої  
освіти слід на кожному практичному занятті вчити здобувачів використовувати 
засвоєнии  теоретичнии  матеріал в конкретних ситуаціях. Наприклад, після 
конспектування відповідної  лекції  чи самостіи ного опрацювання додаткового 
матеріалу вимагати аналіз цих праць та перспективи ї х застосування, оскільки у 
професіи ніи  діяльності може не бути стандартних ситуаціи .  

У процесі дослідження порушеного питання послуговувалися працями таких 
видатних вчених: О. Селіванової , Л. Струганець, Ф. Бацевича, О. Біляєвої , М. Вашуленка, 
Л. Мацько, Л. Мірошниченко, Л. Паламар, О. Пономаріва, М. Пентилюк, О. Семеног, 
Л. Скуратівського, А. Мазура, Н. Тимощук, Т. Дущенко та ін.  

Автори говорять про те, що для виконання свої х професіи них обов’язків людина 
повинна володіти цілим комплексом компетенціи , не тільки мовними, а и  
соціокультурними та креативними, адже «оволодіння основами будь-якої  професії  
розпочинається із засвоєння певної  суми загальних і професіи них знань, а також 
оволодіння основними засобами розв’язання професіи них завдань» [2]. 

Для ефективної  професіи ної  діяльності важливі такі креативні якості особистості: 
інтелектуально-креативні (дивергентне мислення, інтуї ція, здатність до перетворень); 
мотиваціи но-креативні (зацікавленість, потреба в самореалізації , творча позиція); 
комунікативно-креативні (здатність мотивувати творчість інших, акумулювати 
творчии  досвід) [3]. 

Отже, сукупність всіх цих якостеи  сприяє формуванню компетентного і творчого 
спеціаліста. 

Мета дослідження статті  

Формування цілей статті – здіи снити аналіз особливостеи  процесу навчання 
студентів-економістів; визначити наи поширеніші помилки, які можуть заважати 
становленню професіонала, та знаи ти шляхи ї х вирішення.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Мовна компетенція складається з трьох блоків: мовні, мовленнєві та комуні-
кативні компетенції . Професіи на мовно-мовленнєва компетенція за О. М. Шахнарови-
чем [4] включає в себе такі структурні компоненти: 

- Лексична компетенція – полягає в збагаченні свого словникового запасу та 
доречному використанні лексичних засобів. 

- Фонетична компетенція – полягає в правильніи  вимові всіх звуків та 
звукосполук ділової  мови, дотриманні орфоепічних норм, володінні інтонаціи ними 
засобами виразності мовлення (тембр, темп, сила голосу тощо). 

- Граматична компетенція – правильне вживання граматичних форм літературної  
мови відповідно до законів та норм граматики, наявність корекціи них навичок щодо 
правильного вживання граматичних форм. 

Формування професіи ної  мовнокомунікативної  компетенції  передбачає: 
- досконале володіння сучасною украї нською літературною мовою; 
- добір лексичних та синтаксичних одиниць в межах певних стилів і жанрів, що 

співвідносяться з певним місцем, часом, обставинами тощо; 
- знання етикетних формул і вміння ними користуватись у професіи ному 

спілкуванні; 
- вміння працювати з різними формами та видами повідомлень/текстів; 
- вміти опрацьовувати різнотипну інформацію і оперувати нею; 
- вміння орієнтуватись в комунікативних ситуаціях, миттєво реагувати на 

повідомлення та своєчасно прии мати необхідні рішення. 
Сукупність таких мовленнєвих знань, вмінь та навичок сприяють утворенню 

мовленнєвої  компетенції  сучасного фахівця. Також у працях авторів зазначено, що 
сучасна ділова документація – явище не стале, постіи но з’являються нові доповнення та 
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уточнення [5]. Саме тому маи бутні фахівці мають бути ознаи омлені з усіма моментами, 
які знадобляться ї м у професіи ніи  діяльності. 

Під час проведення практичних занять неодноразово було встановлено, що 
студенти нехтують нормами сучасної  літературної  мови, а така поведінка призводить до 
зниження мовної  компетентності фахівця [6]. Затребувании  професіонал має вільно 
володіти засобами мови, вдало ї х застосовувати у проблемних ситуаціях, вживати 
лексичні засоби, які допоможуть досягти комунікативної  мети [7].  

Мовну базу маи бутніх професіоналів слід формувати впродовж усього терміну 
навчання у закладі вищої  освіти. Щоб досягти високого рівня мовної  культури, треба 
виховувати у студентів любов до державної  мови, вимагати від них постіи но 
здіи снювати аналіз та удосконалення власної  лексичної  бази [8].  

Мовленнєва компетенція студентів ефективно утворюється завдяки техніці 
розвитку критичного мислення. Саме тому використання дебатів та бесід як методів 
навчання, що допомагають полегшити засвоєння нових тем, спонукають студентів до 
пошуку нової  інформації  та поглиблення знань, сприяють розвитку не лише 
комунікативних, а и  інтелектуальних здібностеи . Вміння зрозуміти широкии  спектр 
складних і довгих текстів, розпізнавати приховане значення. Може висловлюватись 
вільно і безпосередньо, без особливих труднощів з підбором слів і виразів. Може 
використовувати мову гнучко та ефективно для соціальної , наукової  і професіи ної  
діяльності. Може створювати чіткии , добре структуровании , детальнии  текст на складні 
теми, демонструючи володіння організаціи ними моделями, засобами зв’язку та 
об’єднанням елементів тексту [9].  

Для того, щоб цього досягти, необхідно опанувати всі види мовних норм 
(лексичні, орфоепічні, граматичні, орфографічні, пунктуаціи ні) як в усному, так і в 
письмовому мовленні [10]. З метою забезпечення викладання дисципліни на високому 
рівні слід послуговуватися різними засобами навчання, не обмежуватися лише 
підручником. Для представлення теоретичного матеріалу можна використовувати 
мультимедіи ні презентації , щоб активізувати одразу два канали сприи няття інформації , 
для перевірки знань можна використати комп'ютер як технічнии  засіб.  

Дисципліна «Украї нська мова за професіи ним спрямуванням» має практичне 
спрямування для студентів економічних спеціальностеи . Саме тому на заняттях можна 
використовувати різнопланові завдання. 

1. Запам'ятовування найпопулярніших випадків наголосу слів: одина́дцять, 
двана́дцять, чотирна́дцять, шістдеся́т, сімдеся́т, вісімдеся́т, принести́, привезти́, 
принесла́, нести́, везти́, пишу́, сиджу́, роблю́, творю́, пі́ду, кажу́, зібра́ння, посла́ння, 
завда́ння, написа́ння, звання́, знання́, сантиме́тр, дециме́тр, міліме́тр, кіломе́тр, 
інжене́рія, аристокра́тія, демокра́тія, бюрокра́тія, діало́г, поліло́г, по́каз, ана́лог, при́ріст, 
сере́дина, багаторазо́вий, нови́й, експе́рт, завчасу́, товсти́й, різки́й, за́вжди і завжди́, 
алфа́віт і алфаві́т, ви́года і виго́да.  

Крім слів загального користування звертаємо увагу и  на термінологію 
економічного фаху: фольга, генезис, індустрія, гіпотеза, чорнослив, ринкова економіка, 
макроекономіка, мікроекономіка, валовии , оптовии , витрати. 

Після засвоєння акцентологічних норм варто провести усне опитування або ж 
словниковии  диктант з обов'язковим визначенням наголошених літер.  

2. Робота над реченнями/текстами з лексичними помилками, аби  студент 
одразу записував правильний варіант замість неправильного: порушити питання, а не 
підняти питання, здобути освіту замість отримати освіту, навчальна література, а не 
учбова література, набути досвіду, а не отримати досвід. 

3. Вживання правильних конструкцій з прийменниками : відвідати у справах, 
а не відвідати по справах, заходи щодо забезпечення, замість заходи по забезпеченню, іти 
вулицею, а не іти по вулиці, не під силу замість не по силам, стосовно роботи чи щодо 
роботи, а не по відношенню до роботи. 
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4. Близьким до попереднього завдання є сформування навички у здобувачів 
здійснювати правильний переклад конструкцій з російської на українську мову, 
уникаючи  проблемних питань із прийменниками: принять во внимание – взяти до 
уваги, принять к сведению – взяти до відома. 

5. Завдання з пропущеними розділовими знаками, які студент повинен 
самостійно розставити. Для таких завдань найчастіше наводяться складнопідрядні 
речення або ж прості, ускладнені відокремленими членами речення та реченням з 
різними типами зв’язку, які можуть бути в текстах офіційних документів, іноді можуть 
наводитися частини документів, в яких треба попрацювати над пунктуацією:  

Ми , що нижче підписалися , діючи від імені вищого органу, погоджуємось на всі 
вищезазначені умови. 

Оглянувши стан майна в школі , комісія відзначає , що майно в результаті тривалої 
експлуатації стало непридатним і підлягає списанню. 

6. Редагування текстів публіцистичного, наукового та офіційно-ділового 
стилів з орфографічними помилками. В завданнях такого типу студентам необхідно 
переписати текст, виправивши неправильно написані терміни та записати їх відповідно 
до правописних норм: 

«Менеджмент являє собою складне соціально-економічне, інформаційне і організа-
ційно-технологічне явище, процес діяльності, який має справу зі зміною станів, якостей 
об'єкта, що передбачає наявність певних тенденцій і етапів. Звідси він пов'язаний з 
закономірностями і принципами, які складають предмет будь-якої науки. Тут і генезис, і 
еволюція, і різкі скачки, і тупикові ситуації, і цілепокладання, і надія. Менеджмент 
включає знання, навички, вміння, прийоми, операції, процедури, алгоритми впливу через 
мотивацію, т. Е. Все те, що входить в поняття соціальних і людських технологій » 

7. Вправи, в яких треба добирати українські відповідники до слів 
іншомовного походження: біографія – життєпис, дистанція – відстань, дифтонг – 
двозвук, журнал – часопис, менеджмент – управління, процент – відсоток, раціонально – 
доцільно, фіаско – невдача, фон – тло, фонтан – водограй. 

8. Завдання на визначення закінчень іменників другої відміни чоловічого 
роду у родовому відмінку –у/-ю, -а/-я: гра́ма, кілогра́ма, фу́нта, а не гра́му, кілогра́му, 
фу́нту; Льво́ва, Ха́ркова, Ки́єва, а не Льво́ву, Ха́ркову, Ки́єву; вокза́лу, гурто́житку, 
інститу́ту, ко́леджу, ліце́ю, а не вокза́ла, гурто́житка, інститу́та, ко́леджа, ліце́я. 

Компетентнии  фахівець економічної  сфери повинен мати обов’язкову мовну 
підготовку [11]. Існує оманливе твердження, що економісти працюють із цифрами і ї м не 
обов’язково вільно володіти мовою та дотримуватися  мовно-стилістичних норм. Така 
думка виникла через поверхневі знання про цю сферу діяльності. Насправді жодна 
галузь людської  діяльності не позбавлена людського спілкування, просто це виражено 
більшою чи меншою мірою [12]. Така ситуація і серед економістів. Так, не кожен 
фінансист має напряму спілкуватися із клієнтами, але кожен має спілкуватися із 
колегами і для забезпечення робочого процесу и ому слід правильно і точно доносити 
свою точку зору та пропозиції , щоб досягати комунікативної  мети.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

 У результаті вивчення курсу та матеріалу курсу «Украї нської  мови за профе-
сіи ним спрямуванням» студенти повинні вміти працювати на високому професіи ному 
рівні над текстами, виправляти лексичні, орфографічні та пунктуаціи ні помилки; вміти 
перекладати украї нською мовою окремі терміни і фахові тексти; застосовувати вміння 
усного та писемного фахового мовлення в різних ситуаціях украї нською мовою; вміти 
складати та оформлювати тексти документів професіи ного спрямування, спілкуватися 
державною украї нською мовою як на заняттях так і в професіи ніи  діяльності. Крім того, 
студенти мають вирізняти нормативне і ненормативне наголошування слів, добирати 
украї номовні відповідники до запозичених термінів, запобігати проникненню 
калькування у власне мовлення, обирати правильні стилістичні форми. Мовно-
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комунікативна компетентність маи бутнього фахівця є показником засвоєння ним 
мовної  освіти, що пов’язана з и ого особистістю та інтересами.  
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Анотація 
У статті описано результати багатовимірного порівняльного аналізу соціально-економічного потенціалу 
областей України з результатами найсильніших та найслабших регіонів. Використано концепцію 
дослідження на основі таких категорій, як зміна і структура. Досліджено зміни, що відбуваються в 
структурі складних об'єктів та систем. Ці зміни можуть вплинути на кількісну сторону, і, таким чином, 
збільшити або зменшити певні характеристики об'єкта, а також якісний аспект, тобто створення нових 
властивостей об'єкта. Процес соціально-економічного розвитку характеризується відсутністю 
рівномірності в просторі. Через різні умови і зміни внутрішніх і зовнішніх факторів процеси розвитку не 
відбуваються з тією ж інтенсивністю в кожній області. Таким чином, на основі проведених досліджень 
визначено, що в Україні спостерігається нерівномірність регіонального розвитку, яка зумовлена високою 
диференціацією видів економічної діяльності та неоднорідністю структури економіки територій. Усе це 
обґрунтовує необхідність удосконалення заходів та важелів державного регулювання регіонального 
розвитку та створення ефективних механізмів зниження його диспропорції. Наведено результати аналізу 
сильних і слабких сторін регіону за запропонованим набором із 26 індикаторів, згрупованих у такі модулі: 
економічна політика, праця та оподаткування, сімейна та соціальна політика, стимулювання 
активності. Таким чином, неоднорідність регіонів відзначається як у розвитку конкретного регіону, так і 
в порівнянні з іншими регіонами країни. Така нерівномірність значно впливає на функціонування держави, 
структуру і ефективність економіки і соціально-економічну політику. Це призводить до збільшення числа 
депресивних регіонів і зростання міжрегіональних протиріч. Використано таксономічний аналіз 
просторової диференціації рівня соціально-економічного розвитку України. Знайдено розриви у соціально-
економічному рівні розвитку в регіонах для оцінки на основі багатовимірного аналізу. Аналіз дає точне і 
глибоке уявлення про соціально-економічний розвиток регіонів. 

Ключові слова: соціально-економічний потенціал, регіональний розвиток, економічний розвиток, 
просторова диференціація, неоднорідність розвитку регіонів, інновації. 
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ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS POTENTIAL 

Hryniv V. M. Assessment of socio-economic development of regions potential. Ukrainian Journal 
of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4, рр. 147-152. 

Abstract 
The article describes the results of a multidimensional comparative analysis of the socio-economic potential of the 
regions of Ukraine, both the strongest and weakest ones. The concept of research based on categories such as change 
and structure is used. The changes occurring in the structure of complex objects and systems are studied. These changes 
can affect the quantitative results, and thus increase or decrease certain characteristics of the object, as well as the 
qualitative aspect, i.e. the creation of new properties of the object. The process of socio-economic development is 
characterized by a lack of uniformity in space. Due to different conditions and changes in internal and external factors, 
development processes do not occur with the same intensity in each area. Thus, based on research, it is determined that 
in Ukraine there is uneven regional development, which is due to the high differentiation of economic activities and 
heterogeneity of the economic structure of the territories. All this justifies the need to improve the measures and levers 
of state regulation of regional development and create effective mechanisms to reduce its disparity. The results of the 
analysis of strengths and weaknesses of the region according to the proposed set of 26 indicators, grouped in the 
following modules: economic policy, labor and taxation, family and social policy, stimulating activity, are represented. 

Thus, the heterogeneity of regions is observed both in the © Володимир Михайлович Гринів, 2021 
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development of a particular region and in comparison, with other regions of the country. Such inequality significantly 
affects the functioning of the state, the structure and efficiency of the economy and socio-economic policy. This leads to 
an increase in the number of depressed regions and the growth of interregional contradictions. Taxonomic analysis of 
spatial differentiation of the level of socio-economic development in Ukraine is used. Gaps in the socio-economic level 
of development in the regions were found for assessment based on multidimensional analysis. The analysis gives an 
accurate and deep idea of the socio-economic development of the regions.  

Keywords: socio-economic potential, regional development, economic development, spatial differentiation, 
heterogeneity of regional development, innovations. 

JEL classification: O18; R11; R58 

Вступ 

Просторова диференціація інноваціи ності регіонів зумовлює численні спроби 
оцінити інноваціи ні здібності та потенціал розвитку регіонів. Занадто велика 
просторова диференціація розвитку може бути перешкодою для и ого прогресу та 
оптимізації  [1].  

Проаналізовано потенціал соціально-економічного розвитку регіонів Украї ни, 
використано вісім груп показників [2]. До прикладних груп показників входили людські 
ресурси; науково-дослідна діяльність; інноваціи на діяльність промисловості та послуг; 
фінансування інноваціи ; патентування та ІКТ; технічне оснащення; інфраструктура 
підтримки інноваціи ної  діяльності; економічна інфраструктура [3]. Дослідження 
проведено на основі даних 2016–2020 років. 

Динаміка економічного зростання економічно сильних регіонів виявилася 
нестіи кою під впливом світової  фінансово-економічної  кризи, яка визначила суттєве 
падіння попиту на сировинних ринках. Регіони Украї ни істотно відрізняються за рівнем 
технологічного розвитку і за характером економічного зростання. Цеи  факт визначає 
диференціи овании  підхід до регулювання становлення економічного розвитку [4]. Для 
аналізу змін соціально-економічного стану краї ни потрібно провести процедуру, що 
дозволяє описати велику кількість точок (об'єктів) в багатовимірному просторі. 

Мета дослідження статті  

Основною ціллю є створення умов для сталого розвитку всієї  території . Для цілеи  
синтетичної  оцінки в умовах багатофакторного аналізу використовуються моделі 
агрегованих показників, побудовані з використанням таксономічного інструментарію. В 
обох оцінках (інновації  та потенціал соціально-економічного регіону) використано 
програмне забезпечення Statistica.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Дослідження просторових структур областеи  в плані рівня розвитку важливі як в 
необхідності адаптації  до стандартів ЄС, так і в прии нятті відповідних економічних 
рішень в краї ні та регіонах [5]. Крім того, результати даного дослідження можуть бути 
прии няті до уваги при укладанні стратегічних планів розвитку областеи . Висновками 
аналізу соціально-економічного розвитку можуть скористатися особи, що 
спеціалізуються в регіональних питаннях і всі ті, хто пов'язании  з економікою місцевого 
самоврядування та регіональним розвитком [6]. 

Термін «розвиток» характеризується двома основними категоріями: структура та 
зміни, що означає розвиток серії  незворотних змін у структурі системи. Часто 
регіональнии  розвиток означає досягнення певної  продуктивності завдяки 
використанню продуктів або послуг, використовуючи процеси розвитку, які 
знаходяться під впливом кількісних і якісних змін [7]. Продуктами і процесами розвитку 
регіонів є інвестиціи на стратегія, планування інфраструктури, аналіз заи нятості, якість 
життя, політика, використання ресурсів. Дуже часто досягти бажаних цілеи  складно, 
тому потрібно використовувати різні методи для покращення планів, цілеи  і стратегіи . 
Регіональнии  розвиток дозволяє виявити наступні зміни: підвищення 
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конкурентоспроможності регіону, підвищення якості життя мешканців, зміна 
економічної  структури, покращення управління та землекористування [8]. Таким 
чином, Сучасні тенденції  соціально-економічного та інвестиціи ного стану регіональних 
систем зумовлюють необхідність обґрунтування та моделювання регіональних 
інвестиціи них процесів з метою визначення можливих очікувань та ефектів, а також 
формування ефективної  політики економічного и  інвестиціи ного розвитку [9].   

Для ефективного дослідження рівня регіонального розвитку необхідно вказати 
площини досліджень і вибрати відповідні показники. Аналіз приділяє особливу увагу 
такіи  області досліджень, як дохід і витрати бюджетів, житлово-комунальні послуги, 
торгівля, інвестиції , мистецтво і культура, демографія, здоров'я та соціальна допомога, 
розвиток бізнесу, заробітної  плати та соціальної  допомоги, промисловість, будівництво, 
сільське господарство, паливно-енергетичнии  ринок, ринок праці, навколишнє 
середовище, освіта, транспорт, туризм [10]. Статистичні дані, які використовуються в 
дослідженнях, повинні відповідати певним критеріям, а саме: надіи ність, точність, 
достовірність, повнота, порівнянність, послідовність, цілісність, своєчасність, точність. 
Дослідження також підкреслює такі аспекти, як узгодженість (несуперечність), що 
розуміємо як відповідність логічних, формальних і основних даних, зібраних і детально 
адаптованих до систематики потреб, треба звернути увагу на те, що надлишок і дефіцит 
інформації  не приносить користі [11]. Це и  обумовлює основні вимоги до вибору 
показників оцінки рівня інноваціи ності регіонів Украї ни. 

Загальна характеристика рівня соціально-економічного стану регіону включає три 
основні групи показників, комплексне використання яких повинне забезпечити ї х 
об’єктивнии  вимір та оцінку тенденціи  і перспектив подальшого розвитку. Показники, 
що необхідно використовувати для проведення аналізу соціально-економічного стану 
регіонів і формування ї х реи тингів за розвитком економічних сфер життя, поєднані за 
наступними напрямами: 

1) оцінка загального рівня соціально-економічного стану регіону за допомогою 
системи показників; 

2) визначення місця регіону, застосовуючи реи тингові оцінки; 
3) групування регіонів, однорідних за окремими ознаками. 
Для цілеи  визначення синтетичної  оцінки потенціалу розвитку використано RNSEI 

(Regional National Summary Economy Index) та індикатор під назвою регіональнии  
національнии  зведении  індекс інноваціи  (Regional National Summary Innovation Index 
RNSII), рекомендовании  для оцінки інноваціи ності регіонів у національніи  системі, 
формула якого виглядає так: 
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де Xijkt – значення індексу i для регіону j в краї ні k в момент часу t;  
m – кількість показників, щодо яких доступна інформація; 
Xikt – середнє значення показника i в краї ні k на момент t; 
p – ступінь корекції  індексу.  
Для більшості коефіцієнтів було використано p=2 для виправлення відхилень, а 

для інших p=4. 
Значення статистичного показника RNSII належать до числового діапазону (0,1) 

відповідно до прии нятих припущень відносно факторів інноваціи . Показники, які 
використовуються для и ого побудови, є стимуляторами. Завдяки такому припущенню 
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значення показника ближче до одиниці означає вищу регіональну інновацію (або вищу 
синтетичну оцінку потенціалу розвитку). Крім того, при порівняльніи  оцінці рівня 
інноваціи ності в регіонах використовувалася чотирирівнева класифікація, заснована на 
методиці оцінки розвитку.  

Оцінку інноваціи ності проведено на основі наступних показників: рівень освіти 
молоді (частка молоді 19–24 років із середньою та вищою освітою у % молодого 
населення), кількість студентів університету на 10 тис. населення, заи нятість у 
високоінтенсивних послугах (у % від загальної  кількості працівників), науковці (у % 
активного населення), частка заи нятих у секторі послуг високого рівня знань, (у % 
працівників), заи нятість на середньо високому та високотехнологічному виробництві, 
(у  % від загальної  чисельності працівників). Реи тинги інноваціи ності регіонів Украї ни 
представлено в табл. 1.  

Таблиця 1. Показники інноваційності регіонів України (2016–2020 рр.) 

Область 2016 2017 2018 2019 2020 Область 2016 2017 2018 2019 2020 
Вінницька  0,705 0,765 0,658 0,654 0,662 Миколаї вська  0,658 0,662 0,676 0,68 0,671 
Волинська  0,618 0,711 0,53 0,548 0,561 Одеська   0,731 0,745 0,761 0,776 0,762 

Дніпропетровська  0,771 0,805 0,782 0,824 0,793 Полтавська 0,718 0,729 0,736 0,747 0,74 
Донецька 0,273 0,295 0,221 0,235 0,245 Рівненська  0,602 0,608 0,614 0,627 0,621 

Житомирська  0,666 0,668 0,682 0,688 0,672 Сумська  0,558 0,576 0,587 0,598 0,571 
Закарпатська  0,57 0,591 0,603 0,609 0,598 Тернопільська  0,687 0,695 0,711 0,719 0,701 
Запорізька  0,701 0,716 0,722 0,725 0,718 Харківська  0,837 0,844 0,858 0,865 0,86 

Івано-Франківська  0,714 0,727 0,735 0,742 0,738 Херсонська  0,711 0,722 0,731 0,742 0,734 
Киї вська  0,814 0,829 0,837 0,844 0,84 Хмельницька  0,815 0,822 0,828 0,837 0,831 

Кіровоградська  0,691 0,698 0,711 0,721 0,716 Черкаська  0,64 0,651 0,662 0,668 0,661 
Луганська  0,362 0,322 0,337 0,341 0,311 Чернівецька  0,677 0,674 0,686 0,697 0,691 
Львівська  0,693 0,704 0,717 0,729 0,726 Чернігівська  0,637 0,641 0,649 0,657 0,65 

      м. Киї в 0,821 0,839 0,847 0,851 0,849 

У регіональному розвитку оцінка інноваціи  є важливим елементом місцевої  
політики, однак соціально-економічна діагностика, по суті, має стати основою для 
верифікації  стратегії  розвитку. А предметом запланованої  регіональної  політики є, серед 
іншого, використання місцевих переваг та потенціалу розвитку (потенціал знань, 
навичок, спеціалізації  та зв’язки між окремими суб’єктами / факторами розвитку та 
зростання), а отже тим, що визначає розвиток потреби та аналіз факторів розвитку для 
кожного регіону. 

Моніторинг деталізованих цілеи  національної  регіональної  політики враховує 26 
індикаторів різної  ваги, значення та характеру (стимулятори та бар’єри розвитку), які 
стосуються підтримки зростання конкурентоспроможності регіонів, розбудови 
територіальної  єдності та протидії  процесам маргіналізації  в проблемних областях, 
впорядкування процесів планування та реалізації  державної  політики. 

Вибираючи показники для оцінки потенціалу соціально-економічного розвитку 
регіонів, використано наступні показники, в якості стимулятора використано 
«характерні принципи та завдання, взаємно збалансовані та узгоджені», розділені на 
чотири модулі, серед яких: 

Модуль I – економічна політика регіону, в якому було запропоновано 6 
індикаторів, 

Модуль II – робота та оподаткування, до якого віднесено 7 показників, 
Модуль III – сімеи на та соціальна політика, 8 показників, 
Модуль IV – стимулююча діяльність, в якіи  враховано 5 показників. 
Проведена оцінка регіонів показує перевагу слабких та середньо-низьких оцінок 

(16 показників) над сильними та середньо-сильними позиціями регіонів (10 
показників). 

http://weather.in.ua/ua/vinnickaja/
http://weather.in.ua/ua/nikolaevskaja/
http://weather.in.ua/ua/volynskaja/
http://weather.in.ua/ua/odesskaja/
http://weather.in.ua/ua/poltavskaja/
http://weather.in.ua/ua/dnepropetrovskaja/
http://weather.in.ua/ua/doneckaja/
http://weather.in.ua/ua/rovenskaja/
http://weather.in.ua/ua/zhitomirskaja/
http://weather.in.ua/ua/symskaja/
http://weather.in.ua/ua/zakarpatskaja/
http://weather.in.ua/ua/ternopol'skaja/
http://weather.in.ua/ua/zaporozhskaja/
http://weather.in.ua/ua/har'kovskaja/
http://weather.in.ua/ua/ivano-frankovskaja/
http://weather.in.ua/ua/hersonskaja/
http://weather.in.ua/ua/kievskaja/
http://weather.in.ua/ua/hmel'nickaja/
http://weather.in.ua/ua/kirovogradskaja/
http://weather.in.ua/ua/cherkasskaja/
http://weather.in.ua/ua/lyganskaja/
http://weather.in.ua/ua/chernovickaja/
http://weather.in.ua/ua/l'vovskaja/
http://weather.in.ua/ua/chernigovskaja/
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Однією з наи важливіших проблем дослідження є рівень ВВП на душу населення, а 
також витрати на охорону навколишнього середовища та рівень витрат на державні 
потреби.  

Таблиця 2. Рейтинг областей України за рівнем соціально-економічного розвитку 

Область 
2018 2019 2020 

Область 
2018 2019 2020 

zj R zj R zj R zj R zj R zj R 
Вінницька 0,173 9 0,227 11 0,169 10 Миколаї вська 0,155 8 0,201 8 0,16 8 
Волинська 0,291 15 0,323 15 0,26 13 Одеська 0,09 4 0,125 5 0,089 5 

Дніпропетровська 0,099 6 0,107 2 0,088 4 Полтавська 0,085 3 0,124 4 0,081 3 
Донецька 0,409 25 0,426 22 0,446 24 Рівненська 0,397 23 0,434 23 0,39 21 

Житомирська 0,316 18 0,36 18 0,326 18 Сумська 0,384 21 0,463 25 0,44 23 
Закарпатська 0,397 22 0,441 24 0,402 22 Тернопільська 0,293 16 0,342 17 0,31 17 
Запорізька 0,189 12 0,236 12 0,193 12 Харківська 0,043 1 0,086 1 0,041 1 

Івано-Франківська 0,267 14 0,31 14 0,264 15 Херсонська 0,14 7 0,179 7 0,137 7 
Киї вська 0,174 10 0,217 10 0,171 11 Хмельницька 0,093 5 0,134 6 0,09 6 

Кіровоградська 0,3 17 0,34 16 0,295 16 Черкаська 0,349 19 0,393 19 0,35 19 
Луганська 0,401 24 0,422 21 0,455 25 Чернівецька 0,265 13 0,304 13 0,26 14 
Львівська 0,174 11 0,212 9 0,165 9 Чернігівська 0,362 20 0,404 20 0,361 20 

       м. Киї в 0,074 2 0,12 3 0,072 2 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Реи тингова оцінка соціально-економічного розвитку регіону є надзвичаи но 
важливою, враховуючи широке коло ї ї  користувачів та можливості використання ї ї  
результатів. Такими користувачами передусім є приватні інвестори, для яких 
встановлені реи тинги слугуватимуть поточними і прогнозними індикаторами переваг і 
слабких сторін, можливостеи  і загроз під час обґрунтування напрямів вкладень капіталу. 
Органи державного і місцевого управління, які розпоряджаються розподілом видатків 
відповідних бюджетів за цілями інвестування у різні об’єкти на регіональному рівні, теж 
будуть зацікавлені в об’єктивніи  реи тинговіи  оцінці областеи  регіону, оскільки цеи  
підхід допоможе ї м обґрунтувати оптимальну структуру таких видатків і підвищити 
економічну ефективність використання бюджетних коштів. Окрім того, виявлення 
комплексу проблем і сильних сторін окремих регіонів (у цьому разі на прикладі 
західного регіону Украї ни) за різними напрямами забезпечення регіонального 
соціально-економічного розвитку і за рівнем ефективності використання основних 
видів ресурсів регіону може виступити надіи ним підґрунтям для формування і реалізації  
загальнодержавних програм і стратегіи  розвитку краї ни.  

Таким чином, на основі проведених досліджень визначено, що в Украї ні 
спостерігається нерівномірність регіонального розвитку, яка зумовлена високою 
диференціацією видів економічної  діяльності та неоднорідністю структури економіки 
територіи . Усе це обґрунтовує необхідність удосконалення заходів та важелів 
державного регулювання регіонального розвитку і створення ефективних механізмів 
зниження и ого диспропорції . 

Відкритии  характер використовуваного методу (можливість розширення набору 
показників) дозволяє доповнити багатогранність оцінки потенціалу розвитку новими 
сферами, такими як передача знань і технологіи  або використання сучасних 
інструментів для розповсюдження знань та інформації , а отже и  розвиток економіки 
знань, які потребують додаткових досліджень. 
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Анотація 
 Робота присвячена визначенню та класифікації чинників інвестиційної привабливості підприємства. 
Сьогодні підприємства працюють в умовах жорсткої конкуренції. Отже, є потреба у швидкому реагуванні 
на зміни зовнішнього середовища та підвищення продуктивності. Постійний розвиток є запорукою успіху 
будь-якої організації. Однак цей процес вимагає інвестицій - двигуна зростання компанії. Єдиний спосіб 
залучити капітал та зміцнити ринкові позиції – це підвищення рівня інвестиційної привабливості. 
Необхідною умовою забезпечення сталого та конкурентоспроможного розвитку підприємств є доступ до 
інвестиційних ресурсів та можливість їх залучення з урахуванням інвестиційної привабливості 
підприємств. Визначено що інвестиційна привабливість – комплексне поняття, адже відображає думку 
визначеної групи інвесторів щодо фінансових ресурсів підприємства, а також являє собою сукупність 
певних об’єктивних ознак, властивостей, засоби та можливості економічної системи, що визначає 
потенційний платіжний попит на інвестиції. Важливою умовою існування підприємства є можливість 
визначення ряду якісних факторів впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на загальний рівень 
фінансового стану підприємств та ефективність використання ресурсів підприємства. Виокремлено 
групи факторів що впливають прямо чи опосередковано на інвестиційну привабливість підприємства. 
Залучення інвестицій є необхідним процесом для відродження та досягнення підприємством вищого рівня 
конкурентоспроможності. Інвестиційно привабливе підприємство спонукає інвесторів приймати рішення 
щодо довгострокових вкладень у капітал для подальшого розвитку підприємства та отримання 
відповідного очікуваного прибутку. Вивчення та аналіз сукупності взаємодіючих факторів інвестиційної 
привабливості в подальшому надасть змогу здійснити аналіз стану інвестиційної привабливості 
підприємств в Україні, що дозволить максимізувати соціально-економічний ефект функціонування 
економіки України в цілому. 

Ключові слова: фактори, інвестиційна привабливість, інвестиції, інвестори. 

© Анатолій Іванович Гулей, Станіслав Анатолійович Гулей, Михайло Іванович 
Гуменний, Володимир Андрійович Лазорчин, Віталій Шапка, 2021 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 4.  

154 

Anatolii Ivanovych GULEI 

Doctor of Economics, Professor, 
Chairman of the Board of Interbank Currency Exchange 

Stanislav Anatoliiovych GULEI 

Applicant of the Department of Economic Expertise and Land Management, West Ukrainian 
National University 

Mykhailo Ivanovych HUMENNYI 

Applicant of the Department of Economic Expertise and Land Management, West Ukrainian 
National University 

Volodymyr Andriiovych LAZORCHYN 

Applicant of the Department of economic expertise and land management, 
West Ukrainian National University 

Vitalii SHAPKA 

Applicant of the Department of economic expertise and land management, 
West Ukrainian National University 

KEY FACTORS OF INVESTMENT EVALUATION ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE 

Gulei A. I., Gulei S. A., Humennyi M., Lazorchyn V., Shapka V. Key factors of investment evaluation 
attractiveness of the enterprise. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. 
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Abstract 
The work is devoted to the definition and classification of factors of investment attractiveness of the enterprise. Today, 
companies operate in conditions of fierce competition. Therefore, there is a need to respond quickly to changes in the 
environment and increase productivity. Continuous development is the key to the success of any organization. 
However, this process requires investment - the engine of the company's growth. The only way to raise capital and 
strengthen market positions is to increase the level of investment attractiveness. A necessary condition for ensuring 
sustainable and competitive development of enterprises is access to investment resources and the possibility of 
attracting them, taking into account the investment attractiveness of enterprises. It is determined that investment 
attractiveness is a complex concept, as it reflects the opinion of a certain group of investors on the financial resources 
of the enterprise, and is a set of certain objective features, properties, means and capabilities of the economic system 
that determines potential payment demand. An important condition for the existence of the enterprise is the ability 
to determine a number of qualitative factors influencing the internal and external environment on the overall level of 
financial condition of enterprises and the efficient use of enterprise resources. Groups of factors that directly or 
indirectly affect the investment attractiveness of the enterprise are identified. Attracting investment is a necessary 
process for the revival and achievement of a higher level of competitiveness. An investment-attractive company 
encourages investors to make decisions about long-term capital investments for the further development of the 
company and the corresponding expected return. Study and analysis of the population interacting factors of 
investment attractiveness in the future will allow to analyze the state of investment attractiveness of enterprises in 
Ukraine, which will maximize the socio-economic effect of the economy of Ukraine as a whole. 

Keywords: factors, investment attractiveness, investments, investors. 

JEL classification: D92; G31  

Вступ 

Питання залучення інвестиціи  в будь-яку сферу народного господарства є 
надзвичаи но важливим. Інвестиції  заи мають ключову позицію в сприянні успішному 
економічному розвитку не тільки підприємства, а и  економіки краї ни в цілому. Саме 
тому, правильне визначення інвестиціи ної  привабливості суб’єкта господарювання є 
вкраи  важливим і необхідним. 
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Формування інвестиціи ної  привабливості підприємства необхідно для: забезпе-
чення конкурентоспроможності продукції  та підвищення ї ї  якості; структурної  перебу-
дови виробництва; створення необхідної  сировинної  бази для ефективного функціо-
нування підприємств; вирішення соціальних проблем; інвестиції  необхідні для забезпе-
чення ефективного функціонування підприємств, ї х стабільного стану та, у зв'язку з цим, 
вони використовуються для досягнення подальшого розширення та розвитку 
виробництва; відновлення основних виробничих фондів; підвищення технічного рівня 
праці та виробництва тощо [1]. Якісна і своєчасна оцінка інвестиціи ної  привабливості 
суб’єктів підприємництва підвищує обґрунтованість управлінських рішень з питань 
галузевої  і регіональної  диверсифікованості інвестиціи ного портфелю підприємств, 
створює умови для здіи снення більш ефективної  ї хньої  інвестиціи ної  діяльності [2]. 

Проведення оцінювання інвестиціи ної  привабливості підприємства є важливим 
етапом, якии  передує розробці інвестиціи ної  стратегії  підприємства. Результати оціню-
вання інвестиціи ної  привабливості підприємства є важливим джерелом інформації  для 
потенціи них інвесторів, готових інвестувати в підприємство. Також оцінка 
інвестиціи ної  привабливості є необхідною для самого підприємства, адже є своєрідним 
індикатором, що показує ефективність господарської  діяльності підприємства. 
Теоретичним та практичним аспектам управління інвестиціи ною привабливістю 
підприємства присвячено роботи таких вітчизняних та зарубіжних авторів як: 
І.О. Бланк [3], О.М. Ястремська [4], В.М. Ходаківськии , М.П. Поліщук [5], О.В. Ситник [6], 
В.М. Гриньова [7], З. Боди [8], В. Шарп [9] та ін. 

Мета дослідження статті  

Метою дослідження є розгляд та аналіз ключових факторів оцінки інвестиціи ної  
привабливості підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Виходячи з того, що функціонування будь-якої  соціально-економічної  системи, до 
яких належать і підприємства, відбувається в умовах складної  взаємодії  комплексу 
внутрішніх та зовнішніх факторів, то в агрегованому вигляді, фактори інвестиціи ної  
привабливості підприємства можна розділити на дві групи внутрішні та зовнішні [4]. 

У зв'язку з тим, що саме поняття інвестиціи ної  привабливості не має єдиного 
уявлення серед учених, які приділяють и ому особливе увагу, то и  єдине групування 
факторів, що впливають на інвестиціи ну привабливість підприємства, залишається 
предметом дискусіи  досі. Також слід зазначити, що фактори, що впливають на рівень 
інвестиціи ної  привабливості підприємства, варіюються залежно від потенціи ного 
об'єкта та мети вкладення інвестиціи . 

Зовнішніми факторами є фактори, що надають опосередковании  вплив на 
інвестиціи ну привабливість підприємства. Це ті фактори, на які саме підприємство не 
здатне надавати прямого впливу, але від цих факторів залежить функціонування, 
розвиток та привабливість підприємства для інвесторів. До таких факторів відносяться 
інвестиціи на привабливість краї ни, регіону та галузі. Оцінку інвестиціи ної  
привабливості зазвичаи  проводять великі реи тингові агенції , такі як Експерт РА, 
Standard & Poors, Moody's. 

До зовнішніх факторів, що характеризують інвестиціи ну привабливість краї ни, у 
загальному вигляді, можна віднести соціально-політичну стабільність, економічну 
стабільність, розвиненість кредитно-фінансової  системи та фондового ринку, рівень 
корупції , наявність та ступінь досконалості нормативних актів в області інвестиціи ної  
діяльності, податкову політику, рівень науково-технічного прогресу, рівень ризику 
тощо. Ставлення до факторів, що впливають на інвестиціи ну привабливість регіону, в 
економічніи  літературі має різні підходи ї хнього групування. 
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К.В. Балдін дотримується думки, що на інвестиціи нии  клімат регіону впливають 
групи сприятливих та несприятливих факторів [10]. Н.І. Пасяда та О.М. Асаул 
пропонують класифікувати фактори, що впливають на інвестиціи ну привабливість 
регіону, за напрямом ї х впливу (чинники потенціалу, ризику та інвестиціи ної  
активності) і за тривалістю ї х дії  (постіи ні та повільні фактори, що змінюються і швидко 
змінюються) [11]. У свою чергу, В.М. Аскінадзі та В.Ф. Максимова вважають, що ці 
фактори слідують класифікувати за ознакою об'єктивності та суб'єктивності [12]. 

Методика оцінки інвестиціи ної  привабливості регіонів включає наступні блоки: 
інвестиціи нии  потенціал та інвестиціи нии  ризик регіону, кожен з яких, у свою чергу, 
включає певнии  набір потенціалів і ризиків. Інвестиціи нии  потенціал включає 
8 основних потенціалів, кожен з яких складається з певної  кількості факторів, що 
впливають на загальне значення потенціалу регіону. До них відносяться: 

1. виробничии  потенціал – дании  потенціал представляє собою сукупність 
виробничих ресурсів, наявних у розпорядженні регіону для творчої  діяльності, 
розширеного відтворення системи життєзабезпечення населення та отримання 
максимально можливого виробничого результату, що може бути отримании  при 
наи більш ефективному використанні виробничих ресурсів, при наявному рівні техніки 
та технологіи , передових формах організації  виробництва; 

2. трудовии  потенціал – трудовии  потенціал розкриває наявні в дании  час або 
прогнозовані в маи бутньому обсяги працездатного населення, освітніи  рівень та інші 
якісні характеристики трудових можливостеи  регіону; 

3. споживчии  потенціал - характеризує купівельну здатність населення у цьому 
регіоні. Оцінка даного потенціалу дуже актуальна для інвесторів, які збираються вкласти 
кошти у виробництво та продаж продукції  в конкретному регіоні, оскільки дании  
потенціал допомагає оцінити споживчі витрати на душу населення та вигідність 
вкладення; 

4. під інфраструктурним потенціалом розуміють регіональну оснащеність виробни-
чого процесу для взаємодії  з іншими регіонами. До регіональної  інфраструктури відносять 
системи доріг, торгові мережі, очисні споруди, водо-, газо-, електропостачання та ін.; 

5. фінансовии  потенціал – грошові кошти, утворені при розподілі та перерозподілі 
сукупного регіонального громадського продукту та доходу, які має регіон; 

6. інноваціи нии  потенціал – дании  потенціал характеризує рівень інноваціи ного 
розвитку регіону, и ого здатність формування та використання інноваціи них ресурсів, 
необхідних для інноваціи ного розвитку; 

7. природно-ресурснии  потенціал характеризується наявністю на території  
регіону природних ресурсів, здатних брати участь у господарськіи  діяльності з 
урахуванням економічної  доцільності; 

8. інституціональнии  потенціал – дании  потенціал допомагає оцінити рівень 
розвиненості ринкових інститутів регіону, які сприяють функціонуванню механізмів 
інвестиціи ного ринку; 

9. туристичнии  потенціал характеризує наявність місць «тяжіння» в регіоні (в т.ч. 
особлива культурна та природна спадщина), розвиненість туристичної  інфраструктури 
(зокрема місць розміщення) та туристичнии  потік. 

Інвестиціи нии  ризик складається з шести видів ризику, кожен з яких так само 
включає в себе певнии  набір факторів, які, зрештою, впливають на значення як самого 
ризику, так і інвестиціи ної  привабливості регіону загалом: 

1. соціальнии  ризик – дании  вид ризику відображає соціальну напруженість у 
регіоні, пов'язану зі зростанням невдоволення населення при зниженні рівня життя, 
погіршенні демографічної  ситуації , недовірою до влади; 

2. економічнии  ризик характеризується мінливими тенденціями розвитку 
економіки регіону; 
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3. фінансовии  ризик відбиває рівень збалансованості фінансів підприємств та 
регіонального бюджету; 

4. екологічнии  ризик – цеи  вид ризику відображає ступінь забрудненості 
навколишнього середовища регіону; 

5. кримінальнии  ризик – за допомогою даного виду ризику оцінюється 
регіональнии  рівень злочинності та ступінь тяжкості вчинених злочинів, а також рівень 
економічних злочинів; 

6 управлінськии  ризик допомагає визначити ступінь розвиненості соціальної  та 
управлінських систем, якість бюджетного управління, наявність програмно-цільових 
документів. 

Третьою із груп зовнішніх факторів, що впливають на інвестиціи ну привабливість 
підприємства, є інвестиціи на привабливість галузі. У загальному вигляді інвестиціи на 
привабливість галузі оцінюється за такими факторами: 

❖ рівень конкуренції у заданій галузі; 
❖ ємність ринку; 
❖ бар'єри входження; 
❖ поточний розвиток; 
❖ еластичність цін; 
❖ доступність ресурсів; 
❖ динаміка та структура інвестиційних вкладень; 
❖ стадія розвитку; 
❖ технології. 
Внутрішніми факторами є ті фактори, які надають прямии  вплив на інвестиціи ну 

привабливість підприємства та можуть контролюватись підприємством. 
До основної  групи внутрішніх факторів, що впливають на інвестиціи ну 

привабливість підприємства можна віднести: 
❖ фінансове становище підприємства; 
❖ виробничі фактори; 
❖ якість менеджменту; 
❖ інвестиційну діяльність; 
❖ інноваційну діяльність; 
❖ ринкову стійкість; 
❖ юридичні чинники. 
Кожна група внутрішніх факторів поділяється на сукупність показників, які 

загалом дають об'єктивну оцінку даному фактору. 
Показники деяких з внутрішніх факторів наведені нижче. 
1. Фінансове становище. Фінансове становище підприємства є економічною 

категорією, що відображає становище капіталу підприємства у процесі його кругообігу, 
а також здатність підприємства до саморозвитку на фіксований час. Ця категорія 
внутрішніх факторів, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства, 
характеризується складом та розміщенням коштів, структурою їх джерел, здатністю 
підприємства погашати свої зобов'язання, швидкістю обороту капіталу та іншими 
факторами. 

2. Якість менеджменту. Якість менеджменту відображає здатність суб'єкта 
управління відповідати потребам керованої  системи для досягнення нею кращих 
результатів у основніи  діяльності. На відміну від попередніх факторів, дании  фактор не 
є кількісним, він орієнтовании  на аналіз ефективності внутрішньої  політики управління 
підприємством, де велику значимість отримує людськии  ресурс, грамотне та ефективне 
управління ним та підприємством в цілому: 

❖ рівень та перспективність розвитку менеджменту – допомагають оцінити, 
наскільки ефективними є стандарти управління на підприємстві, і чи мають вони 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 4.  

158 

можливість покращити якість роботи за рахунок застосування найпрогресивніших 
методів управління; 

❖ стратегія – сама наявність стратегії на підприємстві передбачає постановку 
та виконання конкретних завдань для досягнення кінцевої мети. Аналіз стратегії 
підприємства допомагає визначити, наскільки реалістичні цілі ставить собі 
підприємство, і наскільки воно ефективне у тому здійсненні. Наявність та реалізація 
програми розвитку підприємства дає можливість інвестору дати оцінку динаміці 
розвитку підприємства; 

❖ клієнтоорієнтованість – допомагає визначити, наскільки компанія 
сприйнятлива до потреб споживачів; 

❖ сприйнятливість до змін – цей фактор характеризує здатність 
підприємства підлаштовуватися під потреби, що змінюються на ринку (зміни у 
законодавстві, зміна переваг споживачів тощо); 

❖ конкурентоспроможність продукції – допомагає оцінити, наскільки 
продукція підприємства відповідає запитам зацікавлених осіб проти інших аналогічних 
суб'єктів ринку. 

До факторів, що впливають на якість менеджменту, також слід віднести стіи кість 
зв'язків із постачальниками, управління бізнес-процесами. 

Особливу увагу при аналізі внутрішніх факторів, що впливають на інвестиціи ну 
привабливість підприємства, слід приділити інвестиціи ніи  та інноваціи ніи  діяльності. 

3. Інвестиціи на діяльність. Інвестиціи на діяльність оцінюється за наявністю 
інвестиціи ної  програми, обсягу інвестиціи , методу прии няття рішень, ефективністю 
управління інвестиціи ними проектами. Для визначення інвестиціи ної  привабливості 
фірми, дании  фактор має велике значення, тому що від рівня інвестиціи ної  активності 
підприємства та діапазону и ого інвестиціи ної  діяльності значною мірою залежить 
забезпечення високих темпів розвитку підприємства та підвищення рівня и ого 
конкурентоспроможності: 

❖ наявність інвестиційної програми – інвестиційна програма підприємства є 
його стратегічним планом розвитку. Вона включає список різних проектів інвестування 
та обсяги фінансових вкладень, розраховані на певний період. Аналіз даного фактору 
допомагає визначити напрямки розвитку підприємства, економічну доцільність 
запланованих інвестиційних проектів; 

❖ обсяг інвестицій – є сумою всіх інвестиційних витрат. На великих 
підприємствах для залучення необхідних обсягів інвестицій використовується випуск 
акцій на внутрішній і зовнішній фондовий ринок. Аналіз обсягу інвестицій, а також їх 
джерел допомагає оцінити рівень довіри вкладників до цього підприємства; 

❖ ефективність управління проектами – допомагає оцінити ступінь 
ефективності управління проектами, наскільки підприємство виконує плани за своїми 
інвестиційними проектами, дотримується строків, і так далі. 

4. Ринкова стіи кість. Ще одним фактором інвестиціи ної  привабливості 
підприємства є ринкова стіи кість. Ринкова стіи кість обумовлюється переважно 
ефективністю ведення підприємством маркетингової  діяльності, а також товарно-
територіальної  диверсифікацією, типом та розміром підприємства. Правильно 
проведена маркетингова політика дає підприємству можливість виходу на нові ринки, 
зміцнення та розширення позиціи  на вже завои ованих ринках, що обов'язково є також 
одним із факторів ринкової  стіи кості. 

Аналіз ринкової  стіи кості необхіднии  для того, щоб зробити висновки про 
здатність підприємства функціонувати та розвиватися, а так само зберігати рівновагу в 
умовах зовнішнього і внутрішнього змінюваного середовища: 

❖ маркетингові умови – наявність добре розробленої маркетингової стратегії 
дає можливість не тільки для стабільного функціонування підприємства в умовах 
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конкуренції, а також для розширення кола споживачів, покращення пізнаваності 
торгової марки; 

❖ завоювання ринків – параметри підприємства, його тип і розмір 
безпосередньо пов'язані з ринком, на якому підприємство пропонує свої послуги. 
Виходячи з сукупності даних факторів, можна зробити висновки про ефективність його 
роботи. Наявність та частка ринку збуту продукції організації формує цілі інвестування 
– тобто збільшення обсягів виробництва продукції чи оновлення фондів. 

Наи більша кількість авторів, які докладно вивчають дане питання, дотримуються 
думки про те, що основна група зовнішніх факторів, що впливають на інвестиціи ну 
привабливість підприємства, залежить від и ого розташування та галузі 
функціонування. На цеи  момент, оцінка інвестиціи ного потенціалу краї ни та регіону 
проводиться в дуже широкому масштабі різними експертними організаціями, 
результатам яких можуть довіритись інвестори при виборі територіального 
розташування об'єкта вкладень. Методики оцінки інвестиціи ної  привабливості краї ни 
(регіону, галузі) включають в себе безліч показників, що дають всебічну оцінку 
можливостеи  та ризиків для потенціи ного інвестора.  

Внутрішні фактори оцінки інвестиціи ної  привабливості підприємства мають 
досить широку спрямованість і залежать від безпосередньої  мети вкладення коштів 
інвесторів. 

Більшість вчених відзначають, що фінансові ресурси підприємства є особливо 
значущим фактором інвестиціи ної  привабливості. Фінансова сторона діяльності 
підприємства є необхідною для оцінки и ого привабливості, так само ї ї  аналіз 
представлении  у більшості використовуваних методик оцінки. 

Оцінка виробничого потенціалу підприємства так само грає важливу роль у и ого 
інвестиціи ніи  привабливості, тому що дає уявлення про наявність, можливості та 
ефективність використання виробничих ресурсів для підприємства. 

Від рівня грамотного менеджменту та ефективного управління на підприємстві, 
залежить и ого подальшии  розвиток. Тому, для прии няття інвесторами рішення, якість 
менеджменту є так само значущим фактором. Цеи  фактор визначається наявністю 
стратегії  розвитку та ї ї  відповідністю роботі організації , рівнем оптимізації  та 
управління бізнес-процесами, наявністю зв'язків із споживачами та постачальниками, 
значимістю для ринку. 

Аналіз ринкової  стіи кості допомагає інвестору у прии нятті рішення, оскільки дає 
уявлення про здатність підприємства розвиватися та функціонувати, про ефективність 
управління маркетинговою діяльністю, про можливість виходу на нові ринки або 
підтримку стабільної  позиції  на ринку. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок  

Залучення інвестиціи  є необхідним процесом для відродження та досягнення 
підприємством вищого рівня конкурентоспроможності. Інвестиціи но привабливе 
підприємство спонукає інвесторів прии мати рішення щодо довгострокових вкладень у 
капітал для подальшого розвитку підприємства та отримання відповідного очікуваного 
прибутку.  

Інвестори, які вкладають свої  гроші та інше маи но в украї нські підприємства, 
повинні бути впевнені у правильному виборі ділового партнера та збереженні и  
ефективному використанні вкладених інвестиціи них ресурсів. 

Список літератури 
1. Короткова О.В. Інвестиційна привабливість підприємства та методики її оцінювання. Ефективна 

економіка. №6. 2013. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ 
2. Крамаренко К.М. Інвестиційна привабливість підприємства та методичні підходи до її визначення 

Причорноморські економічні студії. Вип. 10. 2016.с 101-104 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 4.  

160 

3. Бланк Й. А. Йнвестиционный менеджмент. К: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. 448 с.  
4. Ястремська О. М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні 

засади: монографія. 2-ге вид. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. 488 с.  
5. Ходаківський В. М., Поліщук М. П. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств у 

контексті їх галузевої структури виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 3. С. 31−37.  
6. Ситник О. В. Економічна сутність інвестиційної привабливості підприємства та її характеристики. 

Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 127−130.  
7. Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І., Коюда О. П. Проблеми розвитку інвестиційної діяльності : 

монографія. Х.: Вид. ХДЕУ, 2002. 464 с.  
8. Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus Essentials of Investments, McGrawHill Education, 2017. 735 p.  
9. William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffrey W. Bailey, Investments, Prentice Hall, 1999. 962 p. 
10. Йнвестиции системный анализ и управление / под ред. К.В. Балдина. М.: ЙТК «Дашков и К», 2012. 

288 с.  
11. Асаул А.Н., Пасяда Н.Й. Йнвестиционная привлекательность региона. СПб. Йзд-во СПбГАСУ, 2008 

URL: http://asaul.com/index.php/spisokpechatnihtrudov/118monograph/301investicionnaja-
privlekatelnost-regiona. 

12. Аскинадзи В.М., Максимова В.Т. Йнвестиционное дело: Учебное пособие. М. Университетская книга, 
2012. 422 с. 

References  
1. Korotkova, O.V. (2013). Investytsijna pryvablyvist' pidpryiemstva ta metodyky ii otsiniuvannia. 

[Investment attractiveness of the enterprise and methods of its evaluation]. Efekty`vna ekonomika. 
[Effective economy]. (electronic journal). №6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/ 

2. Kramarenko, K.M. (2016). «Investment attractiveness of the enterprise and methodological approaches to 
its definition». Prychornomors'ki ekonomichni studii. Issue 10, рр. 101-104 

3. Blank, Y. A. (2001). Ynvestytsyonnyj menedzhment. [Investment Management]. El'ha-N, Nyka-Tsentr. Кyiv. 
Ukraine. 

4. Yastrems'ka, O. M. (2003). Investytsijna diial'nist' promyslovykh pidpryiemstv: metodolohichni ta 
metodychni zasady. [Investment activity of industrial enterprises: methodological and methodical 
principles]. 2nd ed. VD «INZhEK». Kharkiv. Ukraine. 

5. Khodakivs'kyj, V. M., Polischuk, M. P. (2017). «Investment attractiveness of agricultural enterprises in the 
context of their sectoral structure of production». Investytsii: praktyka ta dosvid. № 3, рр. 31−37.  

6. Sytnyk, O. V. (2015). «Economic essence of investment attractiveness of the enterprise and its 
characteristics». Investytsii: praktyka ta dosvid. № 23, рр. 127−130.  

7. Hryn'ova, V. M., Koiuda, V. O., Lepejko, T. I., Koiuda ,O. P. (2002). Problemy rozvytku investytsijnoi 
diial'nosti. [Problems of investment activity development]. Vyd. KhDEU. Kharkiv. Ukraine. 

8. Zvi, Bodie, Alex, Kane, Alan, J. Marcus (2017). Essentials of Investments, McGrawHill Education.  
9. William, F. Sharpe, Gordon, J. Alexander, Jeffrey, W. (1999). Bailey, Investments, Prentice Hall. 
10. Investicii sistemnyj analiz i upravlenie. (2012). [Investment systems analysis and management]. In Baldina, 

K.V. (ed.). ITK «Dashkov i K». Moscow. Russia.  
11. Asaul, A.N., Pasjada, N.I. (2008). Investicionnaja privlekatel'nost' regiona. [investment attractiveness of the 

region]. Izd-vo SPbGASU. St. Petersburg. Russia. URL: 
http://asaul.com/indeh.php/spisokpechatnihtrudov/118monograph/301investicionnaja-privlekatelnost-
regiona. 

12. Askinadzi, V.M., Maksimova, V.T. (2012). Investicionnoe delo: Uchebnoe posobie. [Investment business: 
Textbook]. Universitetskaja kniga. Moscow. Russia. 

 

Стаття надійшла до редакції 14.10.2021 р. 
 
  



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4.  

161 

УДК. 338.27 
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-4-19 

Тетяна Павлівна ЗАВГОРОДНЯ 

доктор економічних наук, професор кафедри автоматизованих систем та моделювання 
в економіці, Хмельницькии  національнии  університет 

ORCID ID: 0000-0001-7786-4649 
Е-mail: zavhorodniaT@khmnu.edu.ua 

Оксана Василівна ПРОСКУРОВИЧ 

кандидат економічних наук, доцент кафедри автоматизованих систем та моделювання 
в економіці, Хмельницькии  національнии  університет 

ORCID ID: 0000-0002-2430-8910 
Е-mail: pov1508@gmail.com 

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПРАЦІ ЗА 
ТРЕНДОВИМИ МОДЕЛЯМИ 

Завгородня Т. П., Проскурович О. В. Прогнозування результативності використання 
засобів праці за трендовими моделями. Український журнал прикладної економіки та 
техніки. 2021. Том 6. № 4. С. 161-166.  

Анотація 
В науковій статі розглянуто процес прогнозування результативності використання засобів праці 
методами екстраполяції. Проведено аналіз рівня фондовіддачі підприємства та здійснено його 
прогнозування на основі поліноміальної залежності. Відібрано п’ять факторів, які чинять суттєвий вплив 
на рівень ефективності використання основних фондів. Здійснено їх прогнозування за трендовими 
моделями. Це дозволило визначити вплив часового фактору як на зміну фондовіддачі так і чинників, що 
суттєво впливають на його зміну. Результати прогнозування засвідчили подальше зростання 
досліджуваного показника, що дозволить у перспективі покращити результативність використання 
засобів праці на підприємстві. 

Ключові слова: засоби праці, фондовіддача, прогнозування, метод екстраполяції, результативність 
використання засобів праці, трендова модель. 
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FORECASTING THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MEANS OF LABOR ACCORDING TO 
TREND MODELS 

Zavhorodnia T. P., Proskurovych O. V. Forecasting the effectiveness of the use of means of labor 
according to trend models. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 
6. № 4, рр. 161 – 166.  

Abstract 
 The main purpose of this article is to forecast the effectiveness of the use of fixed assets to improve the effectiveness of 
the technical potential of the business entity. The scientific article considers the process of predicting the effectiveness of 
the means used for labor by extrapolation. The analysis of the level of capital effectiveness of the business entity is carried 
out and its forecasting based on polynomial dependence is carried out. During the study period, the effectiveness of the 
means used for labor has an ambiguous trend. The worst situation is observed in 2013 when the level of return on assets 
is the lowest, but by 2015 its value is gradually increasing, then decreasing, in 2017 increasing, and then decreasing 

again. The largest increase in © Тетяна Павлівна Завгородня,  Оксана Василівна Проскурович, 2021 
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return on assets took place in 2019, but in the reporting, year compared to the previous year, its level decreased again. 
Therefore, it was necessary to identify factors that would improve the effectiveness of labor. Five factors were selected 
(the share of the active part of fixed assets, the ratio of fixed assets, technical capital, labor intensity, the share of workers 
in the workforce), which have a significant impact on the level of effectiveness of fixed assets. Since the constructed 
models are adequate in terms of the coefficient of determination and Fisher's criterion, the forecasting is carried out in 
terms of trend models. This allowed to determine the influence of the time factor on the change in return on assets and 
the factors that significantly affect its change. The results of the forecast show a further stable increase in return on 
assets, both in terms of its actual and estimated value. Thus, the effectiveness of the means used for labor of the 
production enterprise is realized through the systematic management of the business entity to improve the effectiveness 
in the production process of its technical potential. 

Keywords: means of labor, capital effectiveness, forecasting, extrapolation method, effectiveness of means used for 
labor, trend model. 

JEL classification: D24; J24 

Вступ 

За сучасного стану господарювання проблема стабілізації  стану та підвищення 
ефективності використання засобів праці є достатньо актуальною та потребує реаль-
ного вирішення. Пріоритетним завданням щодо оптимізації  ефективності використання 
основних виробничих фондів промислового підприємства є удосконалення ї х структури; 
своєчасна заміна та модернізація морально застарілого устаткування; оптимізація стану 
матеріально-технічного забезпечення суб’єктів господарювання щодо ремонту та 
технічного обслуговування обладнання; запровадження прогресивних форм організації  
виробництва і праці; застосування результативних форм матеріального стимулювання 
персоналу; залучення інвестиціи них коштів для модернізації  матеріально-технічної  
бази суб’єкта підприємництва. Одночасно, за умов нестачі коштів, слід покращити 
інтенсивне використання засобів праці. Це є вагомим фактором зростання обсягів 
випуску продукції  суб’єкта господарювання. 

Дослідженню ефективності використання засобів праці приділяли значну увагу 
Л.А. Богданова, Н.А. Бобко, Г.Г. Виногоров, С.М. Волинець, Е.Е. Єрмолович, С.О. Іщук, 
І.І. Клішина, О.О. Коробєи нікова, Т.Г. Курова, Н.А. Русак, А.П. Рилькова, Г.В. Савицька, 
К.Ф. Снитко, В.В. Сушкевич, А.М. Тринова, О.А. Шумеи ко, Л.В. Юрчишена та інші [1–4]. 
Вони зосереджували увагу на сукупності показників та методиці аналізу ефективності 
використання основних фондів. Водночас питанням передбачення маи бутнього процесу 
покращення результативності технічного потенціалу підприємства варто приділити 
більше уваги. Саме це і обумовило важливість та необхідність дослідження. 

Формулювання цілей статті 

Метою цієї  статті є здіи снення прогнозування ефективності використання 
основних фондів для покращення результативності технічного потенціалу суб’єкта 
підприємництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Будь-яка діяльність чи то процес не знаходяться на місці, а динамічно 
розвиваються. Те ж саме можна сказати і щодо показника, якии  характеризує процес 
ефективності використання засобів праці. Традиціи но результативність використання 
засобів праці оцінюється за рівнем фондовіддачі, якии  змінюється з часом [1-2]. Тому 
варто визначити вплив часового фактору на и ого зміну (Yt).  

Метод екстраполяції  полягає у застосуванні такої  функції  прогнозу, для побудови 
якої  всім спостереженням певного часового періоду надається однакова вагомість [4]. 
Спрямованість цього методу передбачає знаходження певних значень, які можна 
отримати у перспективі, якщо рухатися до конкретного результату з тією самою 
швидкістю або прискоренням, що и  у минулому. Прогноз визначає очікувані варіанти 
економічного розвитку виходячи з гіпотези, що засоби праці і тенденції  минулого 
періоду збережуться на період прогнозу або що можна обґрунтувати і врахувати напрям 
ї хніх змін у досліджуваніи  перспективі [3]. 
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Лініи на функція прогнозу фондовіддачі (Yt) за методом простої  екстраполяції  
тренду має наступнии  вигляд:  

𝑌𝑡 = 4,03 + 0,64𝑡.             (1) 
У лініи ніи  моделі значення коефіцієнта детермінації  показує, що на 73,94% 

часовии  фактор впливає на зміну рівня фондовіддачі. 
Побудуємо трендову модель зміни фондовіддачі за поліноміальною залежністю: 

𝑌𝑡 = 5,94 − 0,24𝑡 + 0,07𝑡2.                    (2) 
Застосувавши функцію «ЛЙНЕЙ Н», визначено параметри та основні 

характеристики результативного показника. У ціи  моделі (2) значення коефіцієнта 
детермінації  становить 0,8149 та означає, що на 81,49 % часовии  фактор чинить вплив 
на зміну показника ефективності використання засобів праці суб’єкта підприємництва. 
Він показує достатньо високии  вплив часового фактору на зміну фондовіддачі. 
Побудована модель (2) є адекватною як за високого значення коефіцієнта детермінації  
(перевищує 0,75), так і за критерієм Фішера (розрахункове значення 17,61 перевищує 
и ого табличне значення 4,46). Достовірність параметрів трендової  залежності зміни 
фондовіддачі (2) оцінено за критерієм Ст’юдента. За цим критерієм достовірним є лише 
початковии  критеріи  (а0), оскільки и ого розрахункове значення 4,54 вище за и ого 
табличне значення 2,31. Значення параметра (а0) показує початкову межу, у якіи  
побудована модель. Зі зростанням часового фактору – з кожним роком – фондовіддача 
буде зростати на 0,07 грн.  

Вище було доведено, що трендова модель (2) є адекватною. Отже, за нею варто 
здіи снювати прогнозування рівня фондовіддачі. Результати прогнозування показника 
ефективності використання основних фондів узагальнено у табл. 1. 

Таблиця 1. Фактичні, змодельовані та прогнозні дані фондовіддачі за моделлю (2) 

Показники Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Часовии  фактор 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
t2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 

Фактична 
фондовіддача 

Y 6,61 5,67 5,99 4,07 5,62 8,93 7,94 9,58 9,45 11,59 11,26 - - - 

Змодельована та 
прогнозна 

фондовіддачі 
Yt 5,77 5,75 5,88 6,16 6,58 7,15 7,86 8,73 9,74 10,89 12,20 13,65 15,25 16,99 

Наочне зображення динаміки фондовіддачі суб’єкта господарювання за моделлю 
(2), представлено за допомогою графіка, якии  подано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка фондовіддачі за моделлю (2) 

На рис. 1 зображена загальна тенденція зміни фондовіддачі за різними моделями: 
лініи ною, степеневою, логарифмічною та поліноміальною. Наи більш точно описує 
зазначену залежність поліноміальна. На підтвердження цього також слугує вище 
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значення коефіцієнта детермінації , порівняно з іншими моделями. Фактичне значення 
показника ефективності використання засобів праці суб’єкта підприємництва 
коливається протягом аналізованого періоду. Зокрема з 2010 р. по 2013 р. він поступово 
скорочується, а надалі стрімко зростає. Однак у звітному році порівняно з попереднім 
роком рівень фондовіддачі зменшився на 2,84% або на 0,33 грн. Значне скорочення 
відбулося у 2013 р. на 1,92 грн, у 2011 р. на 0,94 грн, у 2016 р. на 0,99 грн та у 2018 р. на 
0,13 грн. Водночас, як видно з даних табл. 1 та за рис. 1, розрахункові значення достатньо 
наближені до фактичних значень фондовіддачі суб’єкта підприємництва. Змодельовані 
значення показують процес поступового згладжування коливань показника 
ефективності використання основних фондів. 

Протягом досліджуваного періоду показник ефективності використання засобів 
праці має неоднозначну тенденцію. Наи гірша ситуація спостерігається у 2013 р., коли 
рівень фондовіддачі є наи меншим, 4,07 грн, однак до 2015 р. и ого значення поступово 
зростає до 8,93 грн, в наступному році скорочується на 0,99 грн, у 2017 р. він збільшився 
на 1,65 грн, а далі знов зменшився на 0,13 грн. Наи більше зростання фондовіддачі 
відбулося у 2019 р. – на 2,14 грн, проте у звітному році порівняно з попереднім роком ї ї  
рівень знов скоротився на 0,33 грн і становив 11,26 грн. 

Результати прогнозування засвідчують подальше стабільне зростання 
фондовіддачі як щодо ї ї  фактичного, так і розрахункового значення. Зокрема, за 
результатами трендового прогнозування стрімко зростає результативнии  показник 
щодо фактичного рівня фондовіддачі у звітному 2020 р. (11,26 грн): у 2021 р. – на 
21,19 %, у 2022 р. – на 35,38 % та у 2023 р. – на 50,87%. Дещо уповільнились темпи 
приросту фондовіддачі щодо змодельованих даних. А саме, вона збільшилась у 2021 р. – 
на 11,89%, у 2022 р. – на 11,71% та у 2023 р. – на 11,44% порівняно з попереднім роком. 

Одночасно досліджено вплив часового фактору на основних п’ять чинників, що 
впливають на зміну фондовіддачі. Побудовано моделі впливу часового фактору на зміну: 

1) питомої ваги активної частини основних фондів: 
А𝑡 = 81,76 − 5,38𝑡 + 0,46𝑡2;              (3) 

2) коефіцієнта введення основних фондів: 
𝑉𝑡 = −0,01 + 0,03t − 0,002𝑡2;          (4) 

3) технічної фондоозброєності: 
Т𝑡 = 26,91 − 1,59t + 0,27𝑡2;              (5) 

4) трудомісткості: 
М𝑡 = 6,89 − 0,22t − 0,03𝑡2;       (6) 

5) питомої ваги робітників у складі працівників: 
𝑅𝑡 = 73,59 + 3,74t − 0,15𝑡2.              (7) 

Для побудованих моделеи , за функцією «ЛЙНЕЙ Н» визначено основні 
характеристики, які зведено у табл. 2.  

Таблиця 2. Загальний вигляд та основні характеристики трендових моделей 
зміни факторів, які впливають на рівень фондовіддачі 
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R2 Е Fрозр Fтабл ta2 ta1 ta0 tтабл 

Питома вага активної  частини ОФ (3) 0,6091 3,89 6,23 

4,46 

3,49 3,29 19,13 

2,31 

Коефіцієнт введення основних фондів (4) 0,2642 0,06 1,44 0,86 1,17 0,24 

Технічна фондоозброєність (5) 0,6037 5,45 6,09 1,45 0,69 4,49 

Трудомісткість (6) 0,6902 1,43 8,91 0,59 0,37 4,38 

Питома вага робітників у складі працівників (7) 0,8371 3,21 20,56 2,39 2,77 20,91 
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Серед п’яти побудованих моделей найкращі характеристики властиві моделі (7). 
Вона описує зміну питомої ваги робітників у складі працівників у часі. Коефіцієнт 
детермінації цієї моделі (0,8371) має найвище значення і показує, що на 83,71% часовий 
фактор впливає на зміну питомої ваги робітників у складі персоналу господарюючого 
суб’єкта. Ця модель має невелику похибку (3,21), що підтверджує якість її побудови. 
Модель (7) є адекватною як за високого значення коефіцієнта детермінації (його значен-
ня перевищує 0,75), так і за критерієм Фішера (його розрахункове значення (20,56) 
перевищує табличне (4,46). Усі параметри моделі (7) є достовірними. Отже, за моделлю 
(7) варто проводити прогнозування питомої ваги робітників у складі працівників.  

Найгірші результати отриманні для моделі (4). Вона має найнижче значення 
коефіцієнта детермінації, яке вказує на те, що часовий фактор майже не впливає (лише 
на 26,42%) на зміну коефіцієнта введення основних фондів. З економічної точки зору це 
є виправданим, оскільки на нього переважно впливає рівень амортизації, технічний стан 
основних фондів та інші чинники економічного характеру. Ця модель (4) не є 
адекватною і за критерієм Фішера. Її параметри не є достовірними.  

Непогані результати показують моделі (3), (5) та (6). Вони мають майже однакове 
значення коефіцієнта детермінації, який показує, що на 60% часовий фактор впливає на 
зміну питомої ваги активної частини основних фондів, технічної фондоозброєності та 
трудомісткості. Ці моделі мають невисоке значення стандартної помилки. У моделі (3) 
усі параметри достовірні за критерієм Ст’юдента, а у моделях (5) та (6) лише початковий 
параметр (а0). Результати змодельованих та прогнозних значень відібраних п’яти 
факторів щодо зміни часового фактору подано у табл. 3. 

Таблиця 3. Фактичні, змодельовані та прогнозні дані факторів, що впливають на 
зміну фондовіддачі за моделями з (3) до (7) 

Р
о
к
и

 Часовии  
фактор 

Фактичне, змодельоване та прогнозне значення факторів: 

питома вага АЧ ОФ 
коефіцієнт 
введення ОФ 

технічна 
фондоозброєність 

трудомісткість 
питома вага 
робітників 

t t2 A At V Vt T Tt M Mt R Rt 
2010 1 1 73,97 76,84 0,01 0,012 24,10 25,59 6,06 6,63 76,53 77,18 
2011 2 4 75,97 72,85 0,03 0,035 28,10 24,81 5,73 6,32 83,21 80,47 
2012 3 9 72,17 69,79 0,05 0,055 27,33 24,57 5,41 5,95 81,51 83,45 
2013 4 16 71,31 67,66 0,10 0,071 24,25 24,87 8,90 5,53 81,27 86,12 
2014 5 25 58,90 66,46 0,08 0,084 19,78 25,71 5,66 5,04 93,56 88,49 
2015 6 36 63,63 66,18 0,09 0,094 21,06 27,09 3,71 4,50 91,25 90,56 
2016 7 49 68,11 66,83 0,04 0,101 33,58 29,02 2,71 3,90 94,24 92,32 
2017 8 64 68,73 68,41 0,23 0,103 30,15 31,48 2,58 3,25 92,21 93,77 
2018 9 81 74,72 70,92 0,02 0,103 44,72 34,48 1,93 2,53 91,41 94,92 
2019 10 100 74,84 74,36 0,10 0,099 36,55 38,02 1,82 1,76 97,08 95,77 
2020 11 121 76,68 78,73 0,11 0,092 38,12 42,10 1,84 0,93 97,07 96,31 
2021 12 144 

прогноз 
84,02 

п
р
о
гн
о

з 

0,081 
прогноз 

46,73 

п
р
о
г-

н
о
з 0,04 

прогноз 
96,55 

2022 13 169 90,24 0,067 51,89 - 0,91 96,48 
2023 14 196 97,39 0,050 57,59 - 1,91 96,11 

За даними таблиці 3 видно, що згідно з побудованими моделями визначено розра-
хункові дані питомої ваги активної частини основних фондів, коефіцієнта введення 
основних фондів, технічної фондоозброєності, трудомісткості та питомої ваги робітників 
у складі працівників суб’єкта підприємництва. Ці значення є достатньо наближеними до 
їх фактичних даних. Однак результати прогнозування, не за усіма моделями виявилися 
позитивними. Зокрема, слід відмовитись від прогнозування за трендовою моделлю (6), 
оскільки вона не лише показала скорочення рівня трудомісткості у 2021 р., але в подаль-
ших роках отримано від’ємне значення цього показника. З економічної точки зору таке не 
припустиме. Невтішним також виявився прогноз за моделлю (4), за якою відбувається 
подальше зменшення коефіцієнта введення основних фондів. Ця ситуація може бути 
викликана не досить великими темпами нарощування виробничих потужностей, тому 
підприємству вистачає власних засобів праці і йому не потрібно їх придбати. Позитивни-
ми є результати прогнозування питомої ваги активної частини основних фондів за модел-
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лю (3). За нею у майбутньому буде покращуватись структура основних фондів. У 2021 р. 
вона становитиме 84,02% проти 78,73% у 2020 р. та 76,68% її фактичного значення у 
звітному році. Аналогічні зміни відбуваються щодо зміни технічної фондоозброєності і 
питомої ваги робітників у складі персоналу виробничого підприємства. Як змодельовані, 
так і прогнозні їх значення зростають з року в рік. Зокрема, здійснивши моделювання за 
різними моделями, ми бачимо, що переважно рівень фондовіддачі буде зростати, що 
вказує на покращення результативності використання засобів праці підприємства.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Результати моделювання та подальшого прогнозування варто донести до 
менеджерів господарюючого суб’єкта. Вони повинні, виходячи з економічної  ситуації  на 
підприємстві, з можливостеи  ї ї  зміни, обирати тои  варіант, якии  на ї х думку буде більш 
результативним. Таким чином, результативність використання засобів праці 
виробничого підприємства реалізується через системне управління суб’єктом 
підприємництва щодо покращення ефективності використання у виробничому процесі 
и ого технічного потенціалу. 
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СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ТУРИСТИЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

Калініченко С. М., Омельченко Г. Ю., Колєснік Т. В., Грібіник А. В., Грищенко Н. В. Стрес-
тестування як необхідна умова ефективного управління туристичною організацією. 
Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 4. С. 167 – 174. 

Анотація 
Стійка організація – це та, яка може досягти своїх стратегічних цілей, таких як економічне зростання, 
розвиток конкурентних переваг або збільшення прибутку незалежно від будь-яких несприятливих проблем, 
з якими вона стикається як усередині, так і зовні. Вважається, що така організація не тільки переживає 
збої в роботі чи вороже ринкове середовище, а й процвітає, незважаючи на них. 
Звичайні інструменти управління ризиками, такі як аналіз першопричин, SWOT та ймовірнісна оцінка 
ризиків (PRA), можуть використовуватися для управління відомими або очікуваними ризиками. Але 
потрібні складніші підходи до управління ризиками, щоб впоратися з такими сценаріями: ризики, які, як ми 
підозрюємо, вірогідніші, ніж припускають історичні спостереження, через якусь основну причину; 
екстремальні події, які ми можемо уявити, але які, як нам відомо, ніколи не відбувалися насправді; або 
ситуації, коли ми не можемо бути впевнені, що складність і невизначеність середовища, в якому ми 
працюємо, призведуть до несподіваних впливів або умов. Стрес-тестування пропонує спосіб виявлення та 
виправлення організаційних вразливостей у безпечному середовищі замість того, щоб навчатися на 
власному досвіді та завдавати додаткових збитків бренду. Туристичні організації повинні встановити 
довгострокову політику для досягнення довгострокових цілей. Однак світ швидко змінюється, і важливо 
забезпечити, щоб ідеї та плани, які записуються в політику та використовуються як основа для 
прийняття рішень та керівництва діями, не мали непередбачених наслідків у майбутньому. Як часто 
кажуть, жоден план не витримує першого контакту із ворогом. Професійні стрес-тести можуть бути 
проведені через зовнішні організації та допоможуть підприємствам оптимізувати управління ризиками 
та підвищити стійкість. Стійкість повинна працювати на всіх рівнях – виконавчому, операційному, 
технологічному – і розробка та проведення стрес-тестів – один із таких способів всебічної оцінки 
стійкості. 
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«Стрес-тестування» або «сценарне планування» є необхідною умовою ефективного управління. Думаючи 
про майбутнє, про середовище, в якому працює бізнес, і про ключові фактори стійкості та довгострокового 
успіху туристичної організації, необхідно завжди «діяти у інтересах організації». 

Ключові слова: ризики, стрес-тестування, туристична організація, сценарії. 
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STRESS TESTING AS A NECESSARY CONDITION FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF A 
TOURIST ORGANIZATION 

Kalinichenko S., Omelchenko H., Koliesnik T., Gribinyk A., Hryschenko N. Stress testing as a 
necessary condition for effective management of a tourist organization. Ukrainian Journal of 
Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4, рр. 167 – 174.  

Abstract 
The sustainable organization is one that can achieve its strategic goals, such as economic growth, the development of 
competitive advantage or increased profits, regardless of any adverse problems it faces both internally and externally. 
It is believed that such an organization not only experiences failures or a hostile market environment, but also thrives 
despite them. Conventional risk management tools, such as root cause analysis, SWOT and probabilistic risk 
assessment (PRA), can be used to manage known or expected risks. But more sophisticated approaches to risk 
management are needed to deal with the following scenarios: risks that we suspect are more likely than historical 
observations suggest, for some root cause; extreme events that we can imagine, but which, as we know, never really 
happened; or situations where we cannot rule out that the complexity and uncertainty of the environment in which 
we operate will lead to unexpected influences or conditions. Stress testing offers a way to identify and correct 
organizational vulnerabilities in a secure environment instead of learning from your own experience and causing 
additional brand damage. Tourism organizations need to establish long-term policies to achieve long-term goals. 
However, the world is changing rapidly, and it is important to ensure that ideas and plans that are written into policy 
and used as a basis for decision-making and action management do not have unintended consequences in the future. 
It is often said, no plan can withstand the first contact with the enemy. Professional stress tests can be conducted 
through external organizations and will help companies to optimize risk management and increase resilience. 
Sustainability must work at all levels: executive, operational, technological; and the development and conduct of 
stress tests is one such way to comprehensively assess resilience. Stress testing or scenario planning is a prerequisite 
for effective management. When thinking about the future, the environment in which the business operates, and the 
key factors of sustainability and long-term success of the tourism organization, it is always necessary to “act in the 
interests of the organization”. 

Key words: risks, stress testing, tourist organization, scenarios. 

JEL classification: L83 

Вступ 

Напружена ситуація у світовіи  економіці викликає виправдані побоювання нових 
фінансово-економічних шоків, які можуть загалом позначитися стані організаціи  сфери 
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туризму краї ни. Тому інтерес до теми стрес-тестування пов'язании  як із фінансовою 
нестабільністю та очікуванням чергових витків економічного кризи, так і з новими 
підходами до оцінки потенціи них та прихованих збитків, які суб'єкти деяких сфер 
діяльності, таких, наприклад, як банківська діяльність та страховии  ринок, активно 
розробляють останні роки. 

Але актуальність стрес-тестування визначається не лише поточним очікуванням 
криз. Це насамперед принципово нові стандарти бізнес-культури, що є основою для більш 
виважених підходів до планування, стратегічного управління суб'єктом господарювання. 
Стрес-тестування показало свою ефективність за кордоном, проте все ще не знаи шло 
достатнього застосування у низці наи важливіших галузеи  Украї ни, таких як туризм. 

Аналіз показав, що внаслідок дії  кризових подіи  у будь-якої  компанії , включаючи 
туристичну, можуть виникнути наи частіше дві проблеми: перша – це технічнии  дефолт, 
коли просто не виявляється коштів, друга – ризик великих втрат з огляду на власнии  
капітал. Тому будь-якии  господарюючии  суб'єкт повинен мати два плани: де терміново 
взяти грошові кошти на випадок, якщо на розрахунковому рахунку у банку або в касі 
організації  не виявиться грошеи , і звідки та в яких обсягах залучити додатковии  капітал, 
якщо и ого не вистачатиме. По суті, це два основні висновки, які мають робити зі стрес-
тесту організації . які проводять стрес-тестування. Але є ще питання: чи зможе (і за яких 
умов) вистояти під час криз та чи інша сфера діяльності? 

Проблематика системи раннього попередження та реагування на виникнення 
кризових ситуаціи  на підприємствах розглядається у працях багатьох вітчизняних та 
зарубіжних науковців, серед яких: Л. Бартон [2], І. Ансоф [3], І. Бланк [4], В.О. Василен-
ко [5], Л.В. Вербівська [6], І.В. Кушнір [6], А.С. Романюк [6], Л.О. Лігоненко [7], А.П. Нау-
менко [8], Т.О. Гаврилко [8], В.С. Пономаренко [9], О.М. Тридід [9], М.О. Кизим [9], І.А. Чор-
новіл [10], З.Є. Шершньова [11], В.М. Багацькии  [11], Н.Д. Германцева [11], О.В. Шесто-
палова [12] та ін. 

Проведении  аналіз сучасних досліджень показав відсутність робіт, що 
розкривають специфіку стрес-тестування в оцінці системних ризиків у туризмі. З метою 
подолання даного пробілу деякою мірою проведено це дослідження. 

Мета та завдання статті 

Формулювання цілей статті проаналізувати специфіку проведення та 
важливість стрес-тестування при оцінці ризиків для туристичних організаціи . 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Одним із важливих факторів досягнення стіи кості організації  є застосування 
адекватної  оцінки фінансових втрат за умов нестабільності ринку. Саме це дозволить 
створити передумови для ефективного контролю та управління ризиками в період 
наростання кризової  ситуації  в економіці. У процесі дослідження встановлено, що стрес-
тестування – це загальне поняття, що об'єднує сукупність прии омів оцінки ступеня 
впливу на фінансове становище кредитних організаціи  негативних подіи , які можна 
охарактеризувати як виняткові, хоч і можливі. 

Іншими словами, стрес-тест – це сценаріи  подіи , які малои мовірні, але таки 
можуть статися. Стрес-тестування являє собою комплекснии  багатоетапнии  процес 
оцінки вразливості суб'єктів економічної  діяльності, а також ї х здатність протистояти 
впливу ризиків, що генеруються навколо виняткових, але можливих подіи . 

Мета проведення стрес-тестування – переконатися, чи зможе компанія 
(організація) вистояти проти зовнішніх шоків, пов'язаних із макроекономічними та 
іншими факторами. І якщо, наприклад, за результатами стрес-тесту вона не зможе 
вистояти, важливо, щоб менеджмент мав розуміння того, як діяти в кризовіи  ситуації  та 
які превентивні заходи повинні бути вжиті для зміцнення позиціи . 
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Головнии  результат стрес-тестування полягає у прогнозуванні змін вартості 
досліджуваного банківського портфеля або ї хньої  сукупності при заданих варіаціях 
комплексу фінансових змінних. За певних умов така оцінка може виявитися досить 
точним прогнозом зміни величини банківського ризику внаслідок реалізації  стресового 
сценарію. 

Таким чином, сферою застосування стрес-тестування стають події , и мовірність 
яких досить велика в умовах нестабільності та прогнозувати які можна з великою 
впевненістю. При цьому результати стрес-тесту можуть бути підставою для прии няття 
рішень та розробки методів попередження та пом'якшення ризиків. 

Дослідження показало, що стрес-тестування сьогодні є важливою та необхідною 
частиною систем управління ризиками, незважаючи на другорядність ризик-
менеджменту у системі пріоритетів. Таку ситуацію можна пояснити імовірнісним 
характером критерії в та показників, що використовуються при оцінці та аналізі 
ризиків [8]. Але якщо взагалі в ризик-менеджменті вже напрацьовано досить великии  
досвід, відомі ефективні методи, то стрес-тестування – це поки що метод, що вимагає 
налагодження та доопрацювання. У науковіи  спільноті та у практиків широко 
обговорюються питання щодо того, як моделі стрес-тестування повинні працювати, як 
вони мають бути взаємопов'язані. 

Проведении  аналіз дозволив виявити значну кількість різноманітних видів стрес-
тестів, що застосовуються підприємствами, банками, фінансовими та страховими 
компаніями по всьому світу. Для кращого розуміння ї х різновидів потрібно провести 
класифікацію стрес-тестів. 

За характером факторів ризику стрес-тести можуть бути зовнішніми та 
внутрішніми. Перші оцінюють вплив зовнішніх факторів, що виникають поза 
розглянутою організацією. Зазвичаи  вони не залежать від волі керівників чи власників 
компанії . Щодо внутрішніх факторів ризику, то вони обумовлені небезпекою та 
загрозами, що виникають у процесі операціи ної  діяльності персоналу. 

За кількістю факторів ризику усі стрес-тести можна розділити на однофакторні та 
багатофакторні. 

Однофакторні характеризують вплив змін одного чинника. Подібнии  аналіз 
також називають аналізом чутливості (sensitivity test). Дані моделі добре підходять для 
регулярного моніторингу, так як вони досить прості та наочні, проте не відображають 
впливу кризових умов, коли на страхову організацію впливає цілии  комплекс факторів. 
Застосування однофакторних стрес-тестів наи більш поширене в аналізі стіи кості 
організації  в короткостроковіи  перспективі. 

Багатофакторнии  стрес-тест (сценарнии  аналіз) дозволяє оцінити фінансове 
положення організації  в результаті екстремальної  зміни значень відразу кількох 
факторів. Сценарії , що використовуються у таких стрес-тестах, можуть бути: 

а) історичними (заснованими на даних минулих періодів). В даному випадку як 
шок розглядається повторення подіи , реалізованих у минулому, з ї х адаптацією до 
сучасних умов; 

б) гіпотетичними (експертними) багатофакторними. Вони засновані на 
експертних оцінках, які враховують як історичні дані, так і поточну кон'юнктуру ринку, 
та особливості ведення бізнесу. При цьому як шок можуть розглядатися і реальні події , і  
такі, що ніколи не відбувалися. 

При формуванні стресового сценарію можна ґрунтуватися, з одного боку, на 
історичних подіях, припускаючи, що минулі шокові події  мають здатність 
повторюватися у маи бутньому; з іншого – на гіпотетичних сценаріях, які, незважаючи на 
відсутність в історичніи  практиці, з визначеною часткою достовірності можуть 
реалізуватися в маи бутньому. 
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Історичні сценарії  є більш легкими у формуванні та, на першии  погляд, 
достовірними. Втім, гіпотетичні сценарії  нерідко залишаються єдиним можливим 
варіантом при стрес-тестуванні, якщо у банківськіи  системі відбулися структурні 
зрушення (дерегуляція, консолідація, зміна валютної  системи та ін.), які знижують 
інформативність історичних даних. 

Гіпотетичні стрес-тести набагато гнучкіші і дають кращии  результат, особливо на 
тривалих тимчасових горизонтах. Однак вони набагато складніші у реалізації , та ї х 
застосування вимагає великих витрат, оскільки важко визначити и мовірність подіи , що 
ніколи не відбувалися. Основними вимогами до гіпотетичних сценарії в є ї хня логічна 
несуперечність і правдоподібність. При цьому подібні оцінки також досить суб'єктивні, 
що призводить до великої  залежності результатів стрес-тестування від особистості 
дослідника, и ого досвіду та ставлення до аналізованої  організації . 

Гіпотетичні (експертні) стрес-тести в свою чергу поділяють на систематичні та 
несистематичні. Розглянемо ї х докладніше. 

Метод наи гіршого сценарію є одним зі стрес-тестів, що наи частіше 
використовуються. Суть даного методу визначається тим, що вся сукупність 
аналізованих факторів протягом певного часового інтервалу може прии мати свої  
наи гірші значення, і виходячи з цих даних може проводитися переоцінка стану компанії . 
Однак слід зауважити, що подібнии  підхід абсолютно не враховує кореляції  між 
факторами ризику, що може призвести до економічно безглуздих результатів. 
Суб'єктивнии  метод засновании  на виборі факторів та ї х кореляції , що визначаються 
експертним шляхом. Однак у комплексних моделях у зв'язку з великою кількістю 
факторів визначити кореляцію досить складно, що може призвести до хибних 
результатів. 

Систематичнии  підхід до стрес-тестів намагається уникнути недоліків 
зазначених методів шляхом перевірки, чи змінилися всі відповідні фактори ризику 
економічно послідовні чином. 

Спираючись на вітчизнянии  досвід стрес-тестування у банківськіи  та страховіи  
сферах діяльності, як основнии  підхід до процедури стрес-тестування у туризмі 
доцільно, на погляд авторів, застосовувати сценарнии  аналіз, що відповідає 
міжнародніи  практиці. Це дозволить отримати всебічну оцінку потенціи них ризиків не 
лише за деякими туристичними організаціям, а и  у всьому вітчизняному туристичному 
секторі туристичних організаціи , що має складатися з трьох етапів. 

І етап. Розробляється макроекономічна модель, що складається з сукупності 
рівнянь регресії , яка дозволить дати оцінку впливу макроекономічних та соціальних 
параметрів, таких як ВВП, інвестиції  в основнии  капітал, кінцеве споживання 
домогосподарств, курс долара, інфляція, ціни на житло, доходи населення, заи нятість та 
ін. на показники організаціи  туризму (дебіторська заборгованість, кошти та грошові 
еквіваленти, кредиторська заборгованість та ін.). У моделі доцільно розглядати також 
показники, що враховують завантаження авіареи сів, невчасність виплати зарплати 
працівникам турагентств, борги перед готелями, авіакомпаніями та банками. 

ІІ етап. На базі імітаціи ної  балансової  моделі, що враховує вплив обумовлених 
раніше макроекономічних та соціальних факторів на ключові показники туристичних 
організаціи , по кожніи  компанії  повинні бути проведені розрахунки, що відображають 
можливу поведінку туроператора в стресових параметрах, що задаються. Розрахунки 
проводяться на базі двох сценарії в – песимістичного, що передбачає суттєве 
уповільнення темпів зростання національної  економіки, та екстремального, що 
вважається наи гіршим варіантом ї ї  розвитку. 

ІІІ етап. Оцінка результатів моделювання передбачає розрахунок сукупних втрат 
туристичної  організації  від видів ризику, що оцінюються (ринкового, втрати 
ліквідності) під впливом стресу, а також можливого дефіциту капіталу при 
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песимістичному та екстремальному сценаріях. За результатами стрес-тесту 
визначається, наскільки та чи інша туристична компанія і в цілому туристичнии  сектор 
здатні витримувати випадки виникнення кризових ситуаціи . 

При цьому необхідно враховувати, що розвиток макроекономічного стрес-
тестування, незважаючи на актуальність та необхідність, ускладнюється низкою 
факторів, подолання яких має сприяти більш інтенсивному використанню даного 
інструменту у системі регулювання сфери туристичної  діяльності. 

Насамперед це стосується недостатнього рівня використання складних 
економетричних інструментів у процесі координації  економічної  політики, на що 
звертають увагу розробники нових програм стрес-тестування. 

Головні мотиви, на думку експертів, полягають у відсутності достатніх для 
аналізу достовірних статистичних баз історичних даних, в надто високіи  частці 
тіньового сектора та бухгалтерських маніпуляціи  із фінансовою звітністю. 

Необхідно також продумати заходи, пов'язані з підвищенням рівня прозорості 
макроекономічного стрес-тестування у сфері туризму, що не дозволить перетворити 
процес виявлення ризиків у формальну, механічну процедуру, що виконується на вимогу 
регулятора, перетворити цеи  ціннии  інструмент у чергову бюрократичну процедуру. 

Способом захисту від банкрутств організаціи  туризму поряд зі стрес-тестуванням 
є впровадження як безпосередньо в туристичних компаніях, так і у регулюючого органу 
системи моніторингу фінансової  стіи кості туроператорів. Це допоможе турфірмам 
убезпечити клієнтів від можливих проблем і завоювати ї хню довіру, і як наслідок – 
збільшити продажі туристичних продуктів. 

Система моніторингу фінансової  стіи кості туроператорів, на думку авторів, 
повинна ґрунтуватися на пошуку непрямих ознак неблагополуччя туристичних 
компаніи , таких, наприклад, як зниження якості обслуговування туристів, 
недозавантаження авіареи сів, невчасність виплати зарплати працівникам турагентства, 
зростаючі борги перед готелями, авіакомпаніями та банками. Аналіз цих даних 
дозволить з високою часткою и мовірності визначити наближення банкрутство 
оператора. 

Стрес-тестування як механізм оцінки фінансового стану туристичної  організації  
та властивих ї и  ризиків актуальнии  як для самих компаніи , так і для органів 
регулювання та нагляду за сферою туризму. 

Використання стрес-тестів турфірмами дає можливість: 
− бачити слабкі місця в існуючих бізнес-моделях та стратегії ; 
− покращувати корпоративне управління; 
− отримувати гарантію того, що бізнес знаходиться у межах своєї  схильності до 

ризику; 
− розвивати стратегію попередження та пом'якшення загроз. 
Органам регулювання та нагляду за сферою туризму використання стрес-тестів 

дозволить: 
− підтвердити фінансову стіи кість туристичної  компанії  чи групи; 
− виявити вразливі місця бізнес-моделі турфірми та визначити необхідність 

прии няття заходів щодо ї ї  відношення; 
− вивчити взаємнии  вплив ризикових факторів на туристичнии  ринок загалом; 
− оцінити адекватність резервів страхового бізнесу. 
Стрес-тестування, як показав аналіз, має крім іншого якіснии  і кількіснии  аспекти. 

Якіснии  полягає у виявленні можливих ризикових сценарії в, а також в осмисленні 
можливих запобіжних заходів, а кількіснии  – в оцінці впливу аналізованих сценарії в на 
параметри капіталу, ліквідності, прибутковості тощо. 

Стрес-тестування може бути і має стати дієвим механізмом управління ризиками 
туристичних фірм. Використання технології  допоможе краще розуміти ризики, властиві 
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туристичному бізнесу, і вчасно вживати необхідних заходів для запобігання та 
пом'якшення ризиків. Введення в систему ризик-менеджменту туристичної  організації  
допоможе цьому сегменту ринку зробити якіснии  стрибок до нового рівня управління 
ризиками. 

Для практичної  реалізації  методики стрес-тестування у межах регулювання 
сфери туристичної  діяльності можна рекомендувати наступні заходи. 

1. Регулятору необхідно розробити сценарії , за якими туристичні організації  
повинні здіи снювати стрес-тестування на базі сукупності чинників, здатних призвести 
до отримання екстремальних збитків чи ґрунтовно утруднити контроль ризиків. Дані 
фактори повинні бути орієнтовані на можливість прояву малои мовірних подіи  у розрізі 
основних ризиків, що спираються на загальноекономічні тенденції , стан галузеи  та 
громадян, різні елементи таких видів ризику, як кредитнии , ринковии  та операціи нии . 

2. При виборі сценарії в стрес-тестів, щоб уникнути плутанини та для 
максимальної  сумісності даних на етапі впровадження регулятору туризму доцільно 
впорядкувати цеи  процес за рахунок публікації  переліку конкретних критерії в, що 
підлягають за необхідності регулярному коригуванню, маючи на увазі подальшу 
трансформацію індивідуальних методик туристичних компаніи . 

3. Заохочувати розробку турфірмами свої х методик стрес-тестування, які 
наи точніше могли б відбивати особливості поточної  та маи бутню діяльність компанії , ї ї  
положення на туристичному ринку, а також специфіку власників, клієнтів та партнерів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Метою діагностики (стрес-тестування) є збереження туристичної  організації  в 
активному ринковому просторі, а не порятунок маи нових активів власника. До методів 
можна віднести всю сукупність методологічних інструментів, що включають комплекс 
заходів від попередньої  діагностики кризи до методів ї ї  усунення і подолання. В умовах 
кризи потрібні нові цілі, нові критерії  оцінки, перегляд підходів до прии няття рішень і 
введення ї х у дію, перегляд існуючих ресурсів та вміння сконцентруватися на головному. 
Уведення антикризових рішень в управління організацією, як правило, є тимчасовим, 
але деякі підходи можна залишити на системному рівні, тим самим зменшуючи 
можливість повторення кризових ситуаціи . 
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Анотація 
Наукова публікація присвячена питанням стану та розвитку елементів організаційно-технічної складової 
інфраструктури товарного ринку в умовах посилення запровадження інформаційних технологій на всіх 
етапах ринкового процесу та досягнень науково-технічного прогресу. Такі тенденції й обґрунтовують 
необхідність подальших досліджень обраного напряму та визначають їх актуальність та своєчасність. 
Метою даної публікації є визначення стратегічних перспектив розвитку організаційно-технічної складової 
інфраструктури товарного ринку з огляду на тенденції розвитку товарного ринку. Організаційно–
технічна інфраструктура є однією з трьох складових загальної ринкової інфраструктури товарного ринку. 
Приділена увага визначенню складових даного типу інфраструктури та розглянуто детально деякі з них. 
Зокрема, товарні біржі та функціонування біржового ринку, транспортну інфраструктуру та важливість 
створення логістичних ланцюгів регіонального рівня, визначені інші напрями розвитку, складське 
господарство та напрями покращення ситуації. Визначено, що організаційне та технічне забезпечення 
ринкового процесу полягає в запровадженні технологій, що постійно вимагають розширеного обміну 
інформацією, тобто залежить від рівня обсягу та складності обробки даних. Тож взаємодія учасників 
товарного ринку має інформаційний характер, і дана тенденція буде посилюватися в стратегічній 
перспективі. Інформаційні технології визначають особливий характер сучасної конкурентної боротьби, 
впливаючи на швидкість перебігу економічних процесів на товарному ринку і швидкість реагування на дії 
конкурента. У світі інформатизованої економіки здатність до постійної і безупинної адаптації є 
неодмінною умовою успішного ведення бізнесу. За результатами досліджень встановлено, що сучасний 
розвиток ринкових процесів відбувається під впливом двох тенденцій - стрімкої активізації діяльності, що 
пов’язана з прямим маркетингом, та використання інформаційних технологій як засобу удосконалення 
ринкових процесів, в тому числі і всіх організацій, що входять до інфраструктури товарного ринку. Для 
забезпечення системності у формуванні інфраструктури товарного ринку потрібно також враховувати 
розвиток фінансово-кредитної та інформаційно-консультаційної складової, що також вимагає подальших 
ґрунтовних досліджень. 

Ключові слова: інфраструктура, товарний ринок, інформаційні технології, стратегічний розвиток, 
інноваційна діяльність, біржі, складське господарство, логістика. 
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Abstract 

The scientific publication considers the state and development of elements of the organizational and technical 
component of the infrastructure of the commodity market in terms of strengthening the introduction of information 
technology at all stages of the market process and the achievements of the scientific and technical process. Such 
tendencies justify the need for further research in the chosen direction and determine their relevance and timeliness. 
The purpose of this publication is to determine the strategic prospects for the development of organizational and 
technical component of the infrastructure of the commodity market given the trends in the commodity market.  
Organizational and technical infrastructure is one of the three components of the overall market infrastructure of the 
commodity market. Attention is paid to the definition of components of this type of infrastructure and some of them 
are considered in detail. In particular, commodity exchanges and the functioning of the exchange market, transport 
infrastructure and the importance of creating logistics chains at the regional level and identified other areas of 
development, warehousing and areas for improvement. It is determined that the organizational and technical support 
of the market process is the introduction of technologies that constantly require enhanced information exchange, ie 
depends on the level of volume and complexity of data processing. Therefore, the interaction of commodity market 
participants is informative and this trend will intensify in the strategic perspective. Information technology 
determines the special nature of modern competition, influencing the speed of economic processes in the commodity 
market and the speed of response to the actions of a competitor. In the world of informatized economy, the ability to 
constantly and continuously adapt is a prerequisite for successful business. 
Research has shown that the current development of market processes is influenced by two trends - the rapid 
intensification of activities related to direct marketing and the use of information technology as a means of improving 
market processes, including all organizations in the infrastructure of the commodity market. To ensure consistency 
in the formation of the infrastructure, the commodity market must also take into account the development of financial 
and credit and information and consulting component, which also requires further in-depth research. 

Keywords: infrastructure, commodity market, information technologies, strategic development, innovation, 
exchanges, warehousing, logistics. 

JEL classification: H54; O18; P23; P42 

Вступ 

Стан розвитку інфраструктури впливає на забезпечення нормального рівня умов 
здійснення купівлі-продажу товарів. При цьому розвиненість інфраструктури має 
суттєвий вплив на успішну диверсифікацію виробництва в країні, розвиток торгових 
відносин та забезпечення ефективності функціонування всієї ринкової економіки.  

Нині ринкова інфраструктура еволюціонувала від пасивного організаціи ного 
супутника ринкового процесу до рівноправного партнера всіх галузеи  економіки, 
незамінної  складової  ефективного функціонування всієї  ринкової  економіки, а саме 
матеріально-технічної , організаціи ної  та фінансової  основи ї ї  розвитку. Складові 
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ринкової  інфраструктури заповнюють величезнии  економічнии  простір від початку 
забезпечення виробничого процесу до отримання готової  продукції  безпосередньо 
кінцевим споживачем. При цьому ї х не можна стовідсотково стандартизувати, оскільки 
вони породжуються потребами ринку та діловими відносинами, змінюються під дією 
чинників макро- та мікросередовища. Зокрема, у відповідь на розвиток конкурентних 
відносин та досягнень науково-технічного прогресу. 

Так, у другіи  декаді ХХІ ст. Украї на разом з усім світом увіи шла в епоху четвертої  
промислової  революції  (4ПР): завершується етап широкого впровадження технологіи  
«епохи ІКТ» та настає етап освоєння нових передових або проривних (frontier) 
технологіи , що використовують переваги цифровізації  та взаємодії , таких як штучнии  
інтелект (ШІ), інтернет речеи , великі дані, блокчеи н, робототехніка, п’яте покоління 
мобільного зв’язку (5G), 3D друк, дрони, генна інженерія, нанотехнології . Це 
супроводжується зрощенням технологіи , продуктів, галузеи , інфраструктури [7]. Такі 
тенденції  и  обґрунтовують необхідність подальших досліджень обраного напряму та 
визначають ї х актуальність та своєчасність. 

Питання вдосконалення інфраструктури товарного ринку постійно знаходяться в 
полі наукових досліджень таких вітчизняних вчених, як Коваленко  М.Є. [2], 
Левківська Л. М. [3], Мацьків Р.Т. [4], Топольницька Т.Б. [4], Нестеренко В. [5], 
Сідельнікова В. [5], Сохацька О.М. [8], Топалова І.А. [9] та інші. При цьому публікації 
стосуються як загальних питань інфраструктури товарного ринку, так і її окремих 
складових елементів, але відсутні ґрунтовні статті щодо напрямів розвитку саме 
організаційно-технічної складової інфраструктури товарного ринку, що й обґрунтувало 
вибір теми нашого дослідження.  

Мета та завдання статті 

Метою даної  публікації  є визначення стратегічних перспектив розвитку 
організаціи но-технічної  складової  інфраструктури товарного ринку з огляду на 
тенденції  розвитку товарного ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Інфраструктура представлена сукупністю елементів, які ї ї  формують, і є 
механізмом компенсації  невпорядкованості і різнорідності впливів зовнішнього 
середовища на діяльність підприємницьких структур з метою підвищення ї х стіи кості 
на ринку і результативності процесів відтворення [3]. Виконує головну функцію, яка 
полягає у створенні зв’язку між елементами системи ринкового процесу.  

Організаціи но–технічна інфраструктура є однією з трьох складових загальної  
ринкової  інфраструктури товарного ринку. Погоджуємося  з думкою Р.Т. Мацьків та 
Т.Б. Топольницької , що «функціями суб’єктів організаціи но-технічної  інфраструктури є 
загальна координація ринкових взаємовідносин в суспільстві (торгові палати, лізингові 
компанії , товарні біржі, засоби комунікаціи  і зв’язку, асоціації  підприємств-виробників 
та підприємців за галузевою та іншими ознаками, роздрібна і оптова торгівля тощо), а 
також виконання спеціальних функціи  державними органами (податкова інспекція, 
служби контролю за цінами, дотриманням стандартів, дотриманням будівельних норм 
та ін.)» [4]. 

На рис. 1 представлені складові організаційно-технічної складової 
інфраструктури товарного ринку.  

Забезпечення організації  і технології  переміщення товарів до споживача 
донедавна було основною функцією інфраструктури, а ї х послуги торгівлі, виробництва 
і технологіи , транспортної -логістики, інформаціи ного забезпечення відігравали лише 
допоміжну роль. Вирішальнии  вплив на трансформацію інфраструктури здіи снило 
впровадження інформаціи них технологіи  та поширення цифровізації  на всіх рівнях 
економічної  системи. Використання наи сучасніших інформаціи них технологіи  сприяє 
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зменшенню потреби в оборотних коштах, тому що узгоджуються системи оперативного 
управління виробництвом та постачання необхідними матеріальними ресурсами, що не 
тільки скорочує запаси та звільняє місце для зберігання, але и  усуває необхідність 
складування; спрощуються процеси комунікаціи  та документування; зменшуються 
часові проміжки на вирішення організаціи них питань тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Складові організаційно-технічної інфраструктури ринку 

Сучасне організаціи не та технічне забезпечення ринкового процесу полягає в 
запровадженні технологіи , що постіи но вимагають розширеного обміну інформацією, 
тобто залежить від рівня обсягу та складності обробки даних. Тож взаємодія учасників 
товарного ринку має інформаціи нии  характер, і дана тенденція буде посилюватися в 
стратегічніи  перспективі. 

Вільнии  вибір споживачів, що характерно для ринкової  економіки, формується 
шляхом аналізу розрізненої  інформації  (вона може бути необережною, спрямованою на 
усунення конкурентів, порівняльною тощо), а отже, економічні процеси є результатом 
інформаціи них перетворень, і ми вже не можемо інформаціи ні технології  розглядити 
відокремлено від інших елементів інфраструктури товарного ринку, вони підвищують 
на порядок рівень розвитку кожної .  

Поєднання сучасних комп'ютерних технологіи  та високошвидкісних каналів 
зв'язку дозволяє не лише збирати та поширювати інформацію, а и  формувати глобальну 
мережу єдиного інформаціи ного сервісу з використанням цифрової  передачі інформації . 
Це створює транснаціональнии  інформаціи нии  простір, що функціонує поза 
національними ринками. Світова економіка поступово починає функціонувати на 
єдиному ринку, коли наявні товари практично зосереджені в одному місці. Поява 
глобальних мереж комунікації  дозволяє забезпечити швидке переміщення товарів, 
інформації  та грошеи , а також подолати численні перешкоди на шляху глобального 
обміну інформацією.  

Отже, інформаціи ні технології  визначають особливии  характер сучасної  
конкурентної  боротьби, впливаючи на швидкість перебігу економічних процесів на 
товарному ринку і швидкість реагування на дії  конкурента. У світі інформатизованої  
економіки здатність до постіи ної  і безупинної  адаптації  є неодмінною умовою успішного 
ведення бізнесу. 

Сучасні товарні ринки практично насичені товарами, тому постає питання 
вибору, яке вирішується завдяки впливу інформаціи ної  діяльності. І ї  завданням є не 
лише забезпечення безпосереднього збільшення продажу товару, а и  посилення 
поінформованості покупця про товар, зміна іміджу товару в певному напрямі, створення 
переваги однієї  торгової  марки над іншими. 

Активне впровадження інформаціи них технологіи  вплинуло і на розвиток 
товарних бірж. З’явившись у ХVІ столітті в Європі, біржі у процесі еволюції  перетворилися 
з каналу продажу продукції  на інформаціи ну систему щодо стану і прогнозу розвитку 

Організаціи но-технічна складова  

Товарні біржі Торговельні будинки Брокерські компанії  

Аукціони Торговельні палати Інформаціи ні центри 

Ярмарки Виставки-ярмарки Лізингові фірми 

Засоби зв’язку  Транспортні комунікації  
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ціни відповідного товарного ринку. Сохацька О.М. зазначає, що біржа – це постіи но 
діючии  ринок масових замінних цінностеи , якии  функціонує за визначеними правилами 
у конкретному місці та призначении  час [8]. 

Тобто товарні біржі стали місцем, де формуються середні ціни (поточні та 
прогнозні), орієнтуючись на всі напрями діяльності товарного ринку. Варто зазначити, 
що фондові ринки не зменшують коливань цін на сільськогосподарських ринках, тобто 
не можуть запобігти падінню цін або ї хньому різкому зростанню, але наи більша цінність 
фондового ринку полягає в можливості заздалегідь інформувати всі компанії  про 
очікувании  рівень цін інших товарів. 

В Україні функціонують такі товарні біржі, як «Універсальна товарно-сировинна 
біржа», «Союз Бірж України», Українська енергетична та  інші товарні біржі. Останніми 
роками інтенсивно розвивається ринок позабіржових продуктів, що спричинено 
наступними факторами: 

– низький рівень стандартизації товару та його якості; 
– ефективність торгівлі;  
– швидкість укладання контрактів за рахунок високого ступеня прибутковості.  
Сучасний стан біржової торгівлі свідчить, що вона потребує структурної 

перебудови, суттєвої технологічної модернізації, адаптації до правових норм 
європейського законодавства та впровадження кращої практики функціонування 
аналогічних систем на світових ринках. Тенденції розвитку світових фінансових та 
організованих товарних ринків свідчать, що біржі як інституції, що управляють 
регульованими секторами цих ринків, зміцнили свої позиції. Це сталося завдяки процесу 
консолідації бірж (який підвищує конкурентноздатність новоутворених конгломератів) 
і універсалізації їх діяльності. 

Розвиток біржового товарного ринку в Украї ні має бути спрямовании  на зміну 
певних функціи , зокрема перетворення бірж реального товару на ф’ючерсні біржі та 
збільшення біржових операціи , які ґрунтуються на укладанні строкових контрактів. 
Широке застосування ф’ючерсних контрактів можливе за умови великих обсягів 
біржової  торгівлі активом, налагодженого ринкового механізму формування біржових 
цін та ї х котирування. Формування ф’ючерсної  ціни на аграрних біржах, ї ї  хеджування 
дозволять більш прогнозовано і впевнено діяти усім зацікавленим економічним 
суб’єктам як на ринку аграрної  продукції , так і на ринку фінансово-кредитних, 
матеріально-технічних ресурсів, які постачаються виробникам аграрної  продукції  [3]. 
Прогнозування маи бутньої  ціни на товарну продукцію, зокрема аграрну, за допомогою 
торгівлі ф’ючерсними контрактами дозволить більш ефективно здіи снювати експортну 
політику держави. Біржа як елемент інфраструктури ринку має здіи снювати процес 
самолегалізації  тіньового ринку аграрної  продукції  та продовольства и  інших товарних 
груп через прозорість товарних та грошових потоків [5]. 

Недостатніи  розвиток нормативно-правової  бази, низькии  інвестиціи нии  
потенціал транспортно-дорожнього комплексу та практичної  транспортної  
інфраструктури призводять до витіснення украї нських перевізників із міжнародної  
інфраструктури товарних ринків, зниження якості обслуговування вітчизняних 
підприємств та населення тощо. 

До транспортної  інфраструктури входять всі види транспорту (автомобільнии , 
залізничнии , воднии , повітрянии ), що забезпечують транспортування матеріалів, 
сировини та готової  продукції  від виробника (продавця) до кінцевого споживача 
(покупця). Перспективами розвитку організаціи но-технічної  інфраструктури ринку в 
частині транспортної  складової  є: 

– впровадження передових технологіи , зокрема власних термінальних 
комплексів, інформаціи но-диспетчерських центрів тощо; 
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– державне сприяння трансформації  транспортних фірм в формування 
логістичних ланцюгів на регіональному рівні; 

– створення дочірніх фірм транспортно-дорожнього комплексу як напрям 
розширення комерціи ної  діяльності; 

– впровадження міжнародного досвіду; 
– інтеграція. 
При створенні логістичних ланцюгів регіонального рівня варто враховувати 

потреби самостіи ної  господарської  діяльності суб’єктів, забезпечувати це та на 
державному і регіональному рівні створювати умови для ефективної  непрямої  
економічної  підтримки. Регіональним органам влади відводиться координуюча роль, 
що включає  роз’яснювальну та інформаціи ну роботу. Важливу роль в такіи  системі 
мають відігравати і науково-освітні установи, забезпечуючи методичне супроводження 
та наукове обґрунтування формування логістичної  інфраструктури та логістичних 
ланцюгів.  

У розвинутих краї нах значну увагу приділяють функціонуванню транспортно-
складської  інфраструктури зі специфікою для товарів, що швидко псуються. Суть такого 
підходу полягає у злагодженому функціонуванні взаємопов’язаних засобів 
технологічних процесів, що працюють з метою надіи ного, своєчасного та високоякісного 
транспортування продуктів, що швидко псуються, від місця ї х виробництва до місця ї х 
реалізації  в наи коротші терміни. 

Загалом, говорячи про стратегічні перспективи розвитку складського 
господарства як складової  інфраструктури товарного ринку, виділяємо такі напрями, як: 

– створення складської  холодильної  ланки із застосуванням передової  
холодильної  технології  для забезпечення безперервної  роботи та оптимальної  місткості 
для якнаи кращого режиму зберігання та мінімізації  втрат готової  продукції ;  

– впровадження комбінованих сховищ з можливістю зберігання різних видів 
готової  продукції , що стане корисним для невеликих підприємств-виробників та 
посередницьких структур; 

– застосування модульного принципу будівництва та збірних заводських 
металевих чи залізобетонних будівель. Це б могло сприяти покращенню ситуації   з 
забезпеченням фрукто-, овоче- і картоплесховищ у місцях безпосереднього 
виробництва, заготівлі та переробки сільськогосподарської  продукції . Особливо в 
місцях зі слабо розвиненою складською мережею. 

Плануючи будівництво нових комплексних та спеціалізованих складів, не варто 
випускати з поля зору можливості переоснащення існуючих приміщень. При проведенні 
реконструкції  варто робити зміни в сторону збільшення пропускної  здатності складів та 
впровадження передових технологіи  складування, автоматизації  виробничих процесів 
при внутрішньоскладських та при навантажувально-розвантажувальних роботах. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Сучаснии  розвиток ринкових процесів відбувається під впливом двох тенденціи  – 
стрімкою активізацією діяльності, що пов’язана із прямим маркетингом, та 
використання інформаціи них технологіи  як засобу удосконалення ринкових процесів, в 
тому числі і всіх організаціи , що входять до інфраструктури товарного ринку.  

В статті розглянуто перспективи розвитку організаціи но-технічної  складової  
інфраструктури товарного ринку в частині наи більш поширеніших ї ї  елементів. 
Перспективами дослідження є вивчення та обґрунтування напрямів розвитку решти 
елементів. Для забезпечення системності у формуванні інфраструктури товарного 
ринку потрібно також враховувати розвиток фінансово-кредитної  та інформаціи но-
консультаціи ної  складової , що також вимагає подальших ґрунтовних досліджень. 
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ДІАГНОСТИКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Димченко О.В., Палант О.Ю., Рудаченко О.О. Діагностика та 
дослідження особливостеи  соціально-економічного розвитку регіонів на національному 
рівні. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 4. C. 182–191. 

Анотація 
Значна диференціація регіонів, територіальні диспропорції як в структурі економіці, так і в розвитку 
соціальної інфраструктури і рівні доходів населення, зумовлюють не тільки різні вихідні показники для 
формування стратегій соціально-економічного розвитку регіонів України, але, незважаючи на 
загальнодержавні цілі і пріоритети, різні першочергові завдання регіональної політики на національному 
рівні. Таким чином, за наявності позитивних тенденцій у розвитку України лишається ще багато 
невирішених проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення подальшого зростання соціальних та 
економічних показників розвитку країни, а також зі зниженням міжрегіональних диспропорцій. Нинішня 
ситуація з економічним та соціальним розвитком регіонів переконує у необхідності інвестиційної 
привабливості регіональних систем як важливої складової державної політики на національному рівні. 

© Володимир Миколайович Бабаєв, Марія Костянтинівна Сухонос, Олена Володимирівна 
Димченко, Олексій Юрійович Палант, Ольга Олександрівна Рудаченко, 2021 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4.  

183 

Метою статті є формування методології діагностики та дослідження особливостей соціально-
економічного розвитку регіонів на національному рівні, що дасть можливість дослідити регіональну 
диференціацію. Так, результати аналізу можуть бути використані органами державної влади в практиці 
розробки та реалізації регіональних соціально-економічних програм і проєктів коригування рівня розвитку 
регіонів на рівні держави. Отже, головним завданням регіональної соціально-економічної політики 
залишається підвищення конкурентоспроможності регіонів, зміцнення та ефективне використання 
їхнього ресурсного потенціалу та підвищення інвестиційної привабливості. Для цього насамперед необхідно 
здійснити реструктуризацію та диверсифікацію економіки більшості регіонів, проводити обґрунтовану і 
послідовну регіональну інноваційну політику, розбудовувати та модернізувати інфраструктуру регіонів, 
запровадити дієві механізми сприяння розвитку середнього та малого підприємництва в регіонах. 
Реалізація ефективної регіональної соціально-економічної політики буде можливою лише за умови спільної 
й погодженої діяльності центральних, регіональних і місцевих органів влади, яка може бути досягнута за 
рахунок впровадження алгоритму, що відображає загальну методологію діагностики та дослідження 
особливостей соціально-економічного розвитку регіонів на національному рівні. 

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, регіони, національний рівень. 
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DIAGNOSIS AND RESEARCH OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PECULIARITIES OF 
REGIONS AT THE NATIONAL LEVEL 

Babaiev V., Sukhonos M., Dymchenko O., Palant O., Rudachenko O. Diagnosis and research of 
socio-economic development peculiarities of regions at the national level. Ukrainian Journal of 
Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4, рр. 182–191. 

Abstract 
Significant differentiation of regions, territorial disparities both in the structure of the economy and in the 
development of social infrastructure and income levels, determine not only different baselines for the formation of 
strategies for socio-economic development of Ukraine, but, despite national goals and priorities, they define different 
priorities for regional policy at the national level. Thus, in the presence of positive trends in Ukraine's development, 
there are still many unresolved issues related to the need to ensure further growth of social and economic indicators 
of the country's development, as well as reducing interregional disparities. The current situation with the economic 
and social development of the regions proves the need for investment attractiveness of regional systems as an 
important component of public policy at the national level. The purpose of the article is to form a methodology for 
diagnosing and studying the features of socio-economic development of regions at the national level, which will allow 
to explore regional differentiation. The results of the analysis can be used by public authorities in the practice of 
developing and implementing regional socio-economic programs and projects to adjust the level of regional 
development at the state level. Therefore, the main task of regional socio-economic policy is to increase the 
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competitiveness of regions, strengthen and use their resource potential effectively and increase investment 
attractiveness. To do this, first of all, it is necessary to restructure and diversify the economy of most regions, pursue 
sound and consistent regional innovation policy, build and modernize regional infrastructure, introduce effective 
mechanisms to promote small and medium enterprises in the regions. Implementation of effective regional socio-
economic policy will be possible only if joint and coordinated activities of central, regional and local authorities, which 
can be achieved through the introduction of an algorithm that reflects the general methodology for diagnosing and 
researching socio-economic development of regions at the national level. 

Keywords: socio-economic development, regions, national level. 

JEL classification: P25; R11 

Вступ 

Значна диференціація регіонів, територіальні диспропорції  як у структурі 
економіки, так і в розвитку соціальної  інфраструктури і рівні доходів населення, 
зумовлюють не тільки різні вихідні показники для формування стратегіи  соціально-
економічного розвитку регіонів Украї ни, але и , незважаючи на загальнодержавні цілі і 
пріоритети, різні першочергові завдання регіональної  політики на національному рівні. 

Таким чином, при наявності позитивних тенденціи  у розвитку Украї ни лишається 
ще багато невирішених проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення подальшого 
зростання соціальних та економічних показників розвитку краї ни, а також зі зниженням 
міжрегіональних диспропорціи . Нинішня ситуація з економічним та соціальним 
розвитком регіонів переконує у необхідності інвестиціи ної  привабливості регіональних 
систем як важливої  складової  державної  політики на національному рівні. 

Діагностикою та дослідженням особливостеи  соціально-економічного розвитку 
регіонів заи мається велика кількість науковців. До них можна віднести як вітчизняних, 
так і зарубіжних авторів, а саме: А.І. Амоша [6], О.Г. Білорус [2], В.М. Горбик [3], 
Л.С. Гур’янова [7], Т.С. Клебанова [13], Б.М. Данилишин [4], А.Г. Топчієв [14], А.О. Полинев 
[9] та інші. Проте, науковці мають певні розбіжності стосовно єдиної  методології  
показників, що формують соціально-економічнии  розвиток регіонів та ї х особливостеи , 
що і робить дослідження особливо актуальним. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є формування методології  діагностики та дослідження особли-
востеи  соціально-економічного розвитку регіонів на національному рівні, що дасть 
можливість дослідити регіональну диференціацію. Так, результати аналізу можуть бути 
використані органами державної  влади в практиці розробки та реалізації  регіональних 
соціально-економічних програм та проєктів коригування рівня розвитку регіонів на 
рівні держави. 

Виклад основного матеріалу 

Діагностика та дослідження включає оцінювання рівня соціально-економічного 
розвитку регіону, и ого спеціалізації  и  комплексності розвитку продуктивних сил, ї х 
ефективності, а також дослідження регіональних ринків товарів і послуг, праці, 
фінансових структур, рівнів інвестиціи  та інноваціи . Важливим є також аналіз 
особливостеи  населення, оцінювання природно-ресурсного, наукового і виробничого 
потенціалів, рівня розвитку і розміщення інфраструктури, екологічної  безпеки. 

Стратегія розвитку є стратегічним планом розвитку регіону, що визначає цілі, 
завдання, пріоритети, напрями сталого економічного і соціального розвитку [10]. 

Забезпечення збалансованого регіонального розвитку вимагає оцінки реальної  
ситуації . Для цього необхідна методика, що дозволяє визначити рівень і динаміку 
розвитку окремих регіонів. Міжнародні організації , а також краї ни користуються 
різними показниками для оцінки регіонального розвитку [5, 8, 11, 13]. 

Справедливо буде зауважити, що спроби створення подібної  методики робилися 
неодноразово, проте вони мали цілу низку недоліків. Серед основних недоліків даних 
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методик слід виділити: недостатніи  обсяг або точність інформативної  бази для 
розрахунків; обмежена репрезентативність отриманих результатів; похибки в способах 
вибору та обробки даних [5, 8, 11, 13]. 

Існуючі методичні основи оцінки диференціації  регіонів загалом ґрунтуються на 
таких основних підходах : 

- побудова рейтингів (комплексних оцінок) регіонального розвитку; 
- використання методів дослідження нерівності в доходах (крива Лоренца); 
- коефіцієнт Джині; 
- використання будь-якого класичного індикатора з арсеналу математичного 

апарату; 
- статистики, що застосовується для оцінки розкиду (розсіювання) компонент 

вектору; 
- від середнього значення – дисперсії, середньоквадратичного відхилення, 

коефіцієнту варіації та ін. 
На основі системи показників, які включені в ту чи іншу методику, можна 

комплексно провести аналіз соціально-економічного рівня розвитку певного регіону 
або визначити реальну модель регіонального стану. 

Враховуючи результати узагальнення існуючих методологічних підходів, 
доцільно впровадити наступнии  алгоритм діи  для проведення початкового етапу 
моніторингового дослідження (рис. 1):  

 
Рис. 1. Алгоритм дій для проведення початкового етапу моніторингового 

дослідження регіонів 
До основних принципів оцінки соціально-економічного рівня регіону відносять: 
- комплексність оцінки, забезпечує облік найважливіших складових рівня 

соціально-економічного розвитку суб'єктів України;   
- системність оцінки, що припускає відстеження взаємозв'язків базових 

показників та використання впорядкованої структури приватних та інтегральної 
характеристик регіонального розвитку;  

- забезпечення репрезентативності показників для оцінки основних аспектів 
соціально-економічного розвитку; найбільша адаптація системи використовуваних 
індикаторів до можливостей існуючої статистичної звітності. 

У рамках підходу до оцінки рівня соціально-економічної  диференціації  регіону в 
роботах [5, 8, 11] обґрунтовано необхідність інтегральної  оцінки, що передбачає 
порівняльнии  аналіз загального рівня економічного та соціального розвитку регіонів. 

Етап 1. Вибір  і обґрунтування необхідної кількості показників, які впливають на 
рівень соціально-економічного розвитку регіону

Етап 2. Нормування обраних показників 

Етап 3. Розробка науково-методичних підходів до формування інтегрального 
показника оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіону

Етап 4. Ранжування отриманих регіонів

Етап 5. Проведення групування регіонів

Етап 6. Надання рекомендацій для подальшого моніторингу 
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Варто зазначити, що при такіи  побудові методологічного дослідження варто 
враховувати і сукупність приватних показників, які характеризують дані індикатори: 

- загальний рівень економічного розвитку регіону – середньодушові обсяги 
валового регіонального продукту, накопиченого основного капіталу, обороту 
роздрібної торгівлі та платних послуг населенню, щільність автомобільних доріг із 
твердим покриттям, скоригована з урахуванням фактичної щільності населення, рівень 
забезпеченості міського населення телефонним зв'язком, середньодушовий рівень 
виробництва продукції малими підприємствами, середня тривалість життя населення; 

- стан найважливіших галузей матеріального виробництва – середньодушові 
обсяги виробництва промисловості та сільського господарства, промислових товарів 
споживчого призначення, будівельних підрядних робіт; 

- фінансове становище регіону – результати фінансової діяльності підприємств 
галузей економіки, що враховують сукупні розміри їх прибутку і збитків, рівень забор-
гованості по заробітній платі, середньодушові власні доходи територіальних бюджетів, 
ступінь бюджетної самостійності регіонів за часткою їх власних бюджетних доходів; 

- інвестиційна активність – середньодушові обсяги інвестицій в основний капітал 
окремо з позабюджетних і бюджетних джерел, масштаби житлового будівництва, обсяги 
іноземних інвестицій; 

- рівень і диференціація доходів населення – середньодушові грошові доходи 
населення, співвідношення середніх розмірів заробітної плати і пенсії до розмірів 
прожиткового мінімуму відповідно до працездатного населення і пенсіонерів, частка 
населення з доходами нижче величини прожиткового мінімуму; 

- зайнятість населення та стан ринку праці – рівень зареєстрованого і загального 
безробіття, характеристики ступеня напруженості ринку праці, що враховують 
чисельність незайнятого економічно активного населення, кількість вільних робочих 
місць (вакансій), загальну чисельність зайнятих в економіці; 

- стан найважливіших галузей соціальної сфери – рівень забезпеченості місцями 
дітей у дошкільних установах, випуску фахівців вищими та середніми спеціальними 
навчальними закладами, забезпеченість населення лікарнями та амбулаторно-
поліклінічними закладами; 

- екологічна ситуація в регіонах – питомі викиди речовин, що забруднюють 
атмосферне повітря від мобільних і стаціонарних джерел, середньодушові обсяги 
утворення токсичних відходів, ступінь уловлювання речовин, що забруднюють 
атмосферне повітря; 

- міжнародна економічна активність в регіонах – середньодушові обсяги прямих 
та портфельних накопичених іноземних інвестицій, обсяг експорту продукції, 
виробництво продукції підприємствами за участю іноземного капіталу. 

Разом з цим дании  підхід передбачає розрахунок індексу реального добробуту 
регіону, якии , на думку А.О. Полинева [9], є інтегральною характеристикою рівня 
соціально-економічного розвитку: 

𝐼𝑖
РБ = (

ВРДі−ФПі

Ні
) / (

∑ ВРДі−∑ ФПііі

∑ Ніі
)                                  (1) 

де 𝐼𝑖
РБ– індекс реального економічного добробуту регіону i; 

ВРД𝑖  – сукупнии  валовии  дохід регіону i; 
ФП𝑖  – загальнии  нетто-обсяг державної  фінансової  допомоги регіону i; 
Н𝑖 – чисельність населення регіону i. 
Таким чином, реалізація даного підходу дозволяє визначити узагальнюючии  

показник – індекс відносної  динаміки регіонального розвитку, ґрунтуючись на значе-
ннях якого можливо ранжувати регіони за рівнем соціально-економічної  диференціації . 

При дослідженні соціального напряму потенціалу регіональних систем 
використовують два підходи: аналітичнии  та методичнии  (табл. 1). 
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Таблиця 1. Методики аналізу потенціалу регіональних систем 

Аналітичний підхід 

Методи і підходи Розрахункові показники 

Індекс людського розвитку Індикатор рівня життя 
Методика об'єктивної  оцінки ступеня 
господарського розвитку регіонів 

Добробут і рівень життя населення 

Метод головних компонент 
Рівень матеріального виробництва та соціальної  

інфраструктури 
Методичний підхід 

Шкально-бальнии  метод побудови Рівень соціального стану населення 
Факторнии  аналіз Синтезовані соціальні індикатори 

Методика оцінки соціального стану 
регіону 

Індикатори добробуту, рівня життя і розвитку 
населення 

Індекс умовної  життєдіяльності Життєдіяльність регіону 
Оцінка динаміки соціальних процесів Індикатори розвитку регіону 

Для проведення оцінки соціально-економічного стану регіону активно 
використовують методи багатовимірного статистичного аналізу, серед яких виділяють 
метод ромбів, метод індексу розвитку людського потенціалу і регіональнии  індекс 
розвиненості. 

Метод «ромбів» розвиненості, якии  використовується Світовим Банком, полягає 
в порівнянні двох регіонів за кількома показниками [12]. 

В основу беруться чотири соціально-економічних показника: національнии  
валовии  продукт на одного жителя, доступність питної  води, передбачувана тривалість 
життя новонароджених і кількість зареєстрованих школярів початкової  школи. Всі 
регіони розділені на чотири групи в залежності від рівня доходів:  

1. З низьким, з рівнем нижче середнього. 
2. З рівнем вище середнього  
3. З високим рівнем доходів.  
Засобом порівняння є середніи  показник по групі регіонів.  
На рисунку 2 представлено порівняння регіону А і регіону Б між собою із середнім 

показником [12]. 

 
Рис. 2. Порівняння двох регіонів за методом «ромбів» 

Метод «ромбів» має на увазі, що всі чотири параметри порівняння мають 
однаковии  вплив на розвиток, однак насправді ступінь впливу окремих параметрів може 
розрізнятися. Економічнии  рівень краї ни має більшии  вплив на розвиток, ніж рівень 
корупції  або рівень розвиненості інфраструктури. Іншими словами, метод «ромбів» не 
має на увазі використання питомої  ваги факторів, що впливають на розвиток регіону. 

Організація Об'єднаних Націи  використовує індекс розвитку людського 
потенціалу [12]. Результатом цього методу є індекс, значення якого досить легко 
порівняти по всіх регіонах світу. За індексом можна впорядкувати регіони і побачити 
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перевагу одного регіону над іншим. Критерієм у цьому методі є не середнє значення, як 
було в попередньому методі, а досягнення єдиної  прии нятої  мети в кожніи  сфері регіону. 

Метод дуже практичнии  і досить зручнии , тому що не потрібно вважати 
середнього значення серед факторів регіонів [1]. Індекс розраховується з урахуванням 
наступних факторів: 

- тривалість життя; 
- рівень освіти: 
- питома вага студентів в країні; 
- питома вага дорослих людей, які вміють читати і писати; 
- ВВП на душу населення, враховуючи паритет купівельної спроможності в дол. США. 
Для того, щоб можна було порівняти методики розвитку регіонів, запропонована 

таблиця 2. 
Виходячи з теоріи  всіх методик, можна сказати, що в кожніи  з них є свої  недоліки. 

Це пояснюється тим, що кожна методика була розроблена для свої х цілеи . ООН 
використовує методику індексу розвитку людського потенціалу для оцінки и ого 
розвитку. Отже, цеи  індекс містить у собі фактори, які допомагають визначити стан 
народу в регіоні на дании  момент часу. У даному випадку використовується методика 
досягнення мети. Міжнароднии  банк використовує метод «ромбів» – наочнии  і зручнии . 
Але якщо необхідно порівняти безліч регіонів, то метод стає складним і непрактичним. 
Регіональнии  метод містить у собі співвідношення регіону до групи регіонів, але 
методика складна і пов'язана з додатковими розрахунками. В Украї ні немає єдиної  
методики оцінки регіонального розвитку. Існує ціла система різних неузгоджених 
показників, яка головним чином базується на методі рангів [13]. 

Таблиця 2. Порівняння методик соціально-економічного розвитку регіонів 

Показник Метод ромбів 
Індекс розвитку 

людського 
потенціалу 

Регіональнии  
індекс 

розвиненості 
Метод РФ 

Кількість показників 4 3 8 20 
Еластичність фактору у 

розрахунках 
4 3 2 1 

Порівняння 
З середнім значенням 

між собою 
З ціллю 

З середнім 
значенням 

З середнім 
значенням 

Оцінка складності 
розрахунку індексу за рангом 

3 4 1 2 

Облік питомого фактору Не враховується Враховується Враховується Не враховується 

За наведеними показниками розраховуються реи тингові оцінки соціально-
економічного потенціалу регіонів. Розрахунок відносних показників соціально-
економічного потенціалу регіону проведено з використанням формул: 

𝑞𝑖 =
𝑃рег𝑖

𝑃укр𝑖
                                                                            (2) 

𝑞𝑖 =
𝑃укр𝑖

𝑃рег𝑖
                                                                            (3) 

де 𝑃рег𝑖  - значення і-го показника соціально-економічного потенціалу для регіону 

(області), що оцінюється; 
𝑃укр𝑖  – значення і-го показника соціально-економічного потенціалу для Украї ни; 

𝑞𝑖 – відноснии  і – і показник соціально-економічного потенціалу регіону. 
Якщо збільшення показника свідчить про підвищення рівня соціально-

економічного потенціалу, застосовується формула (2). Якщо збільшення показника 
відповідає зниженню рівня соціально-економічного потенціалу, розрахунок 
здіи снюється за формулою (3). 

Розрахунок реи тингової  оцінки соціально-економічного потенціалу регіону як 
добуток и ого відносних показників розраховується за формулою:  
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𝑅рег = ∏𝑞𝑖                                                                          (4) 
де Rрег - реи тингова оцінка соціально-економічного потенціалу регіону,  
n - кількість відносних показників соціально-економічного потенціалу, які задіяні 

в розрахунку реи тингової  оцінки. 
У сучасних умовах регіональні програми мають виконувати роль активного 

методу регулювання ринкової  економіки, інтеграції  державних, колективних, 
індивідуальних інтересів і відносин, мобілізації  зусиль для проведення активної  
регіональної  політики. Регіональні цільові програми, якщо вони, звичаи но, 
виконуються, – це інструмент прямого впливу держави на формування ринкової  
економіки того чи іншого регіону, забезпечення принципів саморегулювання і 
цілеспрямованості в и ого розвитку.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що в світі не існує єдиної  універсальної  
методики визначення рівня розвиненості регіону. Тому для оцінки регіональної  
розвиненості у кожному випадку необхідно брати до уваги специфіку поставлених цілеи  
і особливості розвитку регіонів [8, 11, 13]. 

У роботі для якісного дослідження динаміки регіонального розвитку Украї ни 
пропонується наступні макроекономічні індикатори економіки: 

x1 - обсяг роздрібного товарообігу; 
x2 - динаміка середньомісячної  заробітної  плати; 
x3 - кількість населення; 
x4 - ВВП у розрахунку на одну особу; 
x5 - заи няте населення; 
x6 - розподіл обсягів імпорту товарів; 
x7 - індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року); 
x8 - безробітне населення; 
x9 - індекси сільськогосподарського виробництва; 
y1 - інвестиції  в основнии  капітал; 
y2 - приріст населення; 
y3 - валовии  регіональнии  продукт; 
y4 - введення в експлуатацію житла, тис.м2 загальної  площі; 
y5 - розподіл обсягів експорту товарів. 
Дані показники є одними з наи більш значущих в управлінському 

макроекономічному аналізі в силу своєї  індикації  як поточного, так і прогнозованого 
стану національної  економіки. Вихідні статистичні дані вибрані таким чином, щоб 
можна було отримати оцінки як за тривалии  період часу, так і на короткострокових 
етапах розвитку економіки. 

Джерелами інформації , необхідної  для проведення зазначеної  оцінки, є: річна 
статистична звітність Державного служби статистики Украї ни та матеріали, отримані 
від оцінки и  аналізу регіонів Украї ни в ході здіи снення моніторингу та розробки 
прогнозів регіонального розвитку. 

Отже, формування міжрегіональної  політики розвитку із сильними сусідами за 
допомогою інтенсифікації  міжрегіонального економічного співробітництва 
розглядається як один зі способів активізації  економічної  діяльності у регіонах з 
низьким рівнем СЕР. Саме така методологія дозволяє враховувати взаємозв’язки та 
взаємозалежності між регіонами, забезпечувати високии  рівень ї х 
конкурентоспроможності за рахунок координації , ефекту охоплення. Для органів влади 
такии  підхід дає змогу спрогнозувати результати та ефективність заходів, спрямованих 
на розвиток регіону. 

Для досягнення максимальної  ефективності така методологія повинна бути 
формалізованою і законодавчо закріпленою, зокрема щодо визначення об’єктів 
підтримки, джерел фінансування проєктів, але при цьому володіти достатньою 
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гнучкістю і видозмінюватись залежно від зміни умов функціонування. Результативність 
такого алгоритму (рис. 1) залежатиме від наступних внутрішніх факторів: 
цілеспрямованість і системність у діях органів влади всіх рівнів, абстрагованість від 
політичних факторів, масштаби і джерела фінансування проєктів, рівень інвестиціи ної  
привабливості регіону чи и ого частини, відповідність обраних напрямів і заходів, що 
реалізуються, тенденціям розвитку краї ни загалом, стан законодавчої  бази.  

Отже, запропоновании  алгоритм та проаналізована методологія дозволяє 
конкретизувати і деталізувати оцінку розвитку регіонів, враховуючи національнии  
рівень. Дана методологія дозволяє провести оцінку соціального та економічного 
розвитку. І ї  особливість полягає в поглибленому аналізі та візуалізації  даних, а також ї х 
оцінка в порівнянні. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, головним завданням регіональної  соціально-економічної  політики 
залишається підвищення конкурентоспроможності регіонів, зміцнення та ефективне 
використання ї хнього ресурсного потенціалу та підвищення інвестиціи ної  
привабливості. Для цього насамперед необхідно здіи снити реструктуризацію та 
диверсифікацію економіки більшості регіонів, проводити обґрунтовану і послідовну 
регіональну інноваціи ну політику, розбудовувати та модернізувати інфраструктуру 
регіонів, запровадити дієві механізми сприяння розвитку середнього та малого 
підприємництва в регіонах.  

Реалізація ефективної  регіональної  соціально-економічної  політики буде 
можливою лише за умови спільної  и  погодженої  діяльності центральних, регіональних і 
місцевих органів влади, яка може бути досягнута за рахунок впровадження алгоритму, 
що відображає загальну методологію діагностики та дослідження особливостеи  
соціально-економічного розвитку регіонів на національному рівні. 
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Анотація 
Розвиток спортивно-оздоровчої діяльності є важливою складовою регіональної політики, що як прямо, так 
і опосередковано впливає на соціальний, культурний та економічний потенціал регіону, є одним з 
визначників його конкурентоспроможності та рівня добробуту громадян. Метою статті є дослідження 
регіональних особливостей спортивно-оздоровчої діяльності в Україні. Досліджено регіональні особливості 
спортивно-оздоровчої діяльності в Україні. Визначено, що до основних показників, які дозволяють 
визначити регіональні особливості та рівень розвитку фізкультури і спорту у регіонах, насамперед 
відносять: стан та рівень розвитку спортивної інфраструктури, питома вага населення, залученого до 
спортивних занять, обсяги та структура фінансування розвитку спортивно-оздоровчої діяльності тощо. 
Проведений аналіз показав, що у 2020 році питома вага постійного населення, що офіційно займалася 
різними видами спорту, є найвищою у Дніпропетровській та Донецькій областях, де до фізкультури 
залучено майже 5% постійного населення. До регіонів з середнім рівнем залучення громадян до спортивно-
оздоровчої діяльності можна віднести: Херсонську (2,97%), Чернігівську (2,9%), Львівську (2,86%), Київську 
(2,72%), Одеську (2,63%) та Миколаївську (2,53%) області. Визначено, що в м. Київ, досліджуваний показник 
є одним з найнижчих по регіонах і становить 1,94%. Порівняно низькі значення (нижче 2%) у Полтавській, 
Вінницькій, Тернопільській, Волинській та Івано-Франківській областях.  

Ключові слова: регіональні пріоритети, спортивно-оздоровча діяльність, населення, залучення до 
фізкультури і спорту у регіонах. 
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Abstract 
The development of sports and health activities is an essential component of regional policy, which affects the region's 
social, cultural, and economic potential directly and indirectly and is one of the determinants of its competitiveness 
and well-being. The purpose of the article is to study the regional features of sports and health activities in Ukraine. 
Regional characteristics of sports and health-improving activity in Ukraine are investigated. It is determined that the 
leading indicators assess the regional features and level of physical culture and sports in the regions primarily include: 
the state and level of sports infrastructure, the proportion of the population involved in sports, the amount and 
structure of funding for sports and health, etc. Analyzing the growth indices of sports services, it should be noted that 
the trends observed in Ukraine and the EU, in general, are similar. That is, a sharp increase in the volume of services 
in 2016 compared to 2015 is typical for both Ukraine and the EU. At the same time, the growth rate in the EU showed 
a positive value for almost the entire period from 2016 to 2020. The total increase during this period was nearly 88%. 
In Ukraine, after a sharp increase in 2016, there was a decrease in 2017 (-7% compared to the previous period), and 
in 2018 again an increase of 58%. The Covid-19 epidemic had a significant impact on the development of sports and 
health activities, which, due to severe restrictive measures, led in 2020 to a reduction in the market for sports services 
by 14% in Ukraine and 24% in the EU. The analysis showed that in 2020 the share of permanent residents who were 
officially engaged in various sports is the highest in the Dnipropetrovsk and Donetsk regions, where almost 5% of the 
permanent population is involved in physical education. The areas with an average level of torture of citizens in sports 
and health activities include Kherson (2.97%), Chernihiv (2.9%), Lviv (2.86%), Kyiv (2.72%), Odesa (2.63%) and 

Mykolaiv (2.53%) regions. It is determined that in Kyiv, the 
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studied indicator is one of the lowest in the regions and is 1.94%. Relatively low values (below 2%) in Poltava, 

Vinnytsia, Ternopil, Volyn, and Ivano-Frankivsk regions. 

Keywords: regional priorities, sports, and health activities, population, involvement in physical culture and sports in 
the regions. 

JEL classification: G18, H30, H51, H61, I00 

Вступ 

Розвиток спортивно-оздоровчої  діяльності є важливою складовою регіональної  
політики, що як прямо, так і опосередковано впливає на соціальнии , культурнии  та 
економічнии  потенціал регіону, є одним з індикаторів и ого конкурентоспроможності та 
рівня добробуту громадян. 

Як зазначає Цимбалюк С., «на сьогодні місцеві органи самоврядування наділені 
достатніми повноваженнями щодо сприяння розвитку спортивно-оздоровчої  сфери в 
регіоні шляхом визначення пріоритетів розвитку території , які зазначаються у стратегії , 
фінансування відповідних проєктів спортивно-оздоровчого спрямування. Зокрема до 
повноважень органів місцевого самоврядування належать: управління закладами 
фізкультури и  спорту, оздоровчими закладами, організація ї х матеріально-технічного та 
фінансового забезпечення» [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікаціи . Дослідженням особливостеи  спортивно-
оздоровчої  діяльності в Украї ні присвячено значну кількість наукових публікаціи  таких 
відомих авторів: Богатирьова К., Іртищева І., Макашова В., Стегнеи  М., Цимбалюк С. 
Однак постіи ні зміні, по’вязані з демографічною ситуацією в Украї ни, визначають 
перспективи регіонального аналізу особливостеи  спортивно-оздоровчої  діяльності як 
запоруки здоров’я населення, що прямо впливає на неї . 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є дослідження регіональних особливостеи  спортивно-оздоровчої  
діяльності в Украї ні. 

Виклад основного матеріалу 

Погоджуємося з думкою Цимбалюка С., що «спортивно-оздоровча сфера визнана 
пріоритетним напрямом соціально-економічного розвитку держави і за умов 
децентралізації  має заи мати відповідне місце у політиці органів місцевого 
самоврядування через фінансову, ресурсно-організаціи ну та інфраструктурну 
підтримку. Зарубіжнии  досвід свідчить, що основна робота щодо стимулювання и  
координації  спортивно-оздоровчої  діяльності проводиться на місцевому рівні та 
покладається на територіальні органи управління. В Украї ні за результатами проведеної  
реформи сформована широка нормативно-правова база, що наділяє місцеві органи 
самоврядування широкими повноваженнями щодо розвитку цієї  галузі» [2]. 

У регіональному розрізі в Украї ні спостерігаються досить значні диспропорції  
щодо розвитку спортивно-оздоровчої  діяльності, зумовлені насамперед рівнем 
соціально-економічного розвитку, спортивними традиціями регіону та роллю 
спортивно-оздоровчої  сфери в соціально-економічніи  політиці. 

Розглядаючи діяльність органів місцевого самоврядування в реалізації  програм 
розвитку оздоровчої  рухової  активності, науковець В. Макашов систематизує наступні 
фактори, що впливають на підвищення рухової  активності населення: 

– наявність спортивної  інфраструктури – місць, де можна заи матися спортом, 
фітнесом, фізкультурою: це спеціальні спортивні комплекси, стадіони, спортивні 
маи данчики, спортивні центри; 

– наявність іншої  інфраструктури, яка сприяє розвитку рухової  активності: парки 
з доріжками для пішої  ходи і бігу, велосипедні доріжки в містах та в парках (в сучасних 
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умовах – це також інтеграція велосипедної  інфраструктури в транспортну 
інфраструктуру міста); 

– наявність послуг, які сприяють зростанню рухової  активності (прокат 
спортивного інвентарю, велосипедів, в тому числі, «міських велосипедів», послуги 
тренерів, які ведуть «аматорські» групи);  

– інформованість населення про спортивні об'єкти, спортивні послуги; – 
транспортна доступність спортивної  інфраструктури для населення; 

– цінова доступність спортивної  інфраструктури та послуг (вартість відвідування 
спортивного об'єкта, прокату спортивного інвентарю, прокату велосипедів та інше); 

– територіальна доступність спортивної  інфраструктури та послуг з метою 
оздоровлення (наприклад, доступність басеи нів в Украї ні є дуже обмеженою, адже вони 
є в широкому доступі тільки на рівні обласних центрів чи столиці); 

– ідеологія «здорового способу життя» серед населення [3]. 
До основних показників, що дозволяють визначити регіональні особливості та 

рівень розвитку фізкультури і спорту у регіонах, насамперед відносять: стан та рівень 
розвитку спортивної  інфраструктури, питома вага населення, залученого до спортивних 
занять, обсяги та структура фінансування розвитку спортивно-оздоровчої  діяльності. 

Оцінюючи чисельність та питому вагу наявного населення, задіяного у сфері 
спортивної  діяльності, слід зазначити певні міжрегіональні диспропорції . Статистичні 
дані щодо чисельності населення, залученого до фізкультури і спорту в регіонах за 2019-
2020 роки, наведено у таблиці 1.  

Таблиця 1. Рівень залучення населення до фізкультури і спорту у регіонах 
України 

Регіон 
Загальна чисельність 

постіи ного населення, осіб 
Загальна кількість осіб, які 
заи маються видами спорту 

2019 2020 2019 % 2020 % 
Вінницька 1 536 964 1 520 629 24 541 1,60 23 122 1,52 
Волинська 1 028 477 1 024 403 18 144 1,76 14 549 1,42 
Дніпропетровська 3 170 913 3 135 527 156547 4,94 155 648 4,96 
Донецька 1660 165 1 865 205 83 825 5,05 83 250 4,46 
Житомирська 1 208 039 1 195 078 28 430 2,35 27 346 2,29 
Закарпатська 1250 812 1 246 871 27 912 2,23 27 156 2,18 
Запорізька 1685 105 1663 592 44 651 2,65 44 061 2,65 
Івано-Франківська 1 364 807 1 357 580 21 974 1,61 22 818 1,68 
Киї вська 1 776 130 1 782 567 49 080 2,76 48 404 2,72 
Кіровоградська 925 646 912 467 22 546 2,44 21 778 2,39 
Луганська 675 828 684 622 11 001 1,63 11 038 1,61 
Львівська 2 302 618 2 4 77 527 72 463 2,61 73 421 2,86 
Миколаї вська 1 118 409 1 106 428 28 411 2,54 27 977 2,53 
Одеська 2 365 644 2 355 534 63 926 2,70 61 946 2,63 
Полтавська 1 378 129 1 362 293 21 802 1,58 20 928 1,54 
Рівненська 1 151 644 1 146 864 21 289 1,85 20 247 1,77 
Сумська 1 064 941 1 049 941 20 688 1,94 19 750 1,88 
Тернопільська 1 034 932 1 026 646 17 103 1,65 16 595 1,62 
Харківська 2 641 113 2 615 500 63 058 2,39 67 154 2,57 
Херсонська 1 025 581 1 014 034 32 176 3,14 30 106 2,97 
Хмельницька 1 250 767 1 239 478 26 063 2,08 25 724 2,08 
Черкаська 1 187 464 1 173 264 21 222 1,79 21 200 1,81 
Чернівецька 898 156 893 211 15 642 1,74 14 556 1,63 
Чернігівська 981 659 966 737 26 998 2,75 28 053 2,90 
м. Киї в 2 925 978 2 918 956 50 989 1,74 56 623 1,94 

Джерело [4] 

У 2020 році питома вага постіи ного населення, що офіціи но заи малася різними 
видами спорту, є наи вищою у Дніпропетровськіи  та Донецькіи  областях, де до 
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фізкультури залучено маи же 5% постіи ного населення. До регіонів з середнім рівнем 
залучення громадян до спортивно-оздоровчої  діяльності можна віднести: Херсонську 
(2,97%), Чернігівську (2,9%), Львівську (2,86%), Киї вську (2,72%), Одеську (2,63%) та 
Миколаї вську (2,53%) області. Попри статус столиці та наи більші питомі витрати на 
розвиток фізкультури і спорту в м. Киї в, досліджувании  показник є одним з наи нижчих 
по регіонах і становить 1,94%. Порівняно низькі значення (нижче 2%) у Полтавськіи , 
Вінницькіи , Тернопільськіи , Волинськіи  та Івано-Франківськіи  областях.   

Статистичні дані показують, що певні корективи у розвиток спорту та рухової  
активності громадян як в цілому, так і в окремих регіонах, внесли карантинні заходи і 
обмеження, зумовлені поширенням коронавірусної  хвороби. Так, у 2020 році внаслідок 
тимчасового закриття спортивних об’єктів, карантинних простої в та переведення 
освітньої  сфери у дистанціи нии  режим праці, питома вага населення, що залучена до 
спортивної  та фізкультурної  діяльності, скоротилася у середньому по регіонах на 6-10%. 
Також внаслідок відсутності державної  підтримки та неурегульованих питань щодо 
оренди та інших економічних відносин було припинено діяльність багатьма центрами 
фізичної  підготовки, фітнесу та спорту, зокрема у сільськіи  місцевості та невеликих 
містах. Це все негативно позначилося на розвитку масового спорту. Ситуація почала 
певним чином вирівнюватися вже у 2021 році завдяки передусім проведенню заходів з 
вакцинації . Проте, непрогнозованість наступних хвиль пандемії , небажання частини 
суспільства вакцинуватися та впровадження різних обмежень щодо невакцинованих 
громадян стримують вільнии  розвиток спортивно-оздоровчої  діяльності. 

Варто підкреслити, що важливим чинником стимулювання фізичної  активності 
та спорту серед населення є наявність сучасної  та розвинутої  інфраструктури. Як 
зазначено у Стратегії  розвитку фізичної  культури і спорту, до 2028 року: «В Украї ні не 
вистачає сучасної , якісної  та доступної  спортивної  інфраструктури, яка є основою для 
занять руховою активністю та спортом. Це є проблемою сфери, яка накопичувалася 
роками та суттєво гальмує ї ї  розвиток. У сучасних умовах у провідних краї нах світу дуже 
велику роль у розвитку спорту та фізичної  активності відіграють місцеві органи влади, 
які несуть відповідальність за розвиток спортивної  інфраструктури» [5]. 

Функції  щодо розвитку спортивно-оздоровчої  інфраструктури, що включають 
будівництво, ремонт, модернізацію та планування нових об’єктів, віднесено до 
компетенції  територіальних громад. Основними джерелами коштів для здіи снення 
робіт у даніи  сфері є власні кошти місцевих громад, спонсорські кошти та кошти 
міжнародних організаціи  і фондів, субвенції  з державного бюджету. Для удосконалення 
механізмів перерозподілу субвенціи  на капітальне будівництво спортивних споруд 
Урядом затверджено умови та критерії , за якими відбиратимуться проєкти. 

За даними Міністерства молоді і спорту, загальна кількість спортивних споруд 
усіх видів в Украї ні на кінець 2020 року складала 95876 одиниць. Аналізуючи розподіл 
спортивних споруд по регіонам слід зазначити, що враховуючи ї х загальну кількість, 
можна зробити висновок про наявність суттєвих диспропорціи  ї х територіального 
розміщення. Цікавим також є рівень завантаженості спортивних споруд у розрахунку на 
одну особу, залучену до спортивно-фізкультурної  діяльності, яка, на нашу думку, є дуже 
низькою і складає у середньому 65 осіб на одну споруду. На рис. 1. наведено 
регіональнии  розподіл спортивних споруд усіх видів у 2020 році.  

Дані, представлені на рисунку, свідчать про високии  рівень інфраструктурного 
забезпечення спортивно-оздоровчої  діяльності у регіонах Украї ни з точки зору кількості 
осіб, задіяних у спортивно-фізкультурніи  діяльності у розрахунку на одну спортивну 
споруду. Наи більша кількість  споруд спортивної  інфраструктури зосереджена у 
Дніпропетровськіи  (9175), Харківськіи  (6896), Львівськіи  (5692) та Одеськіи  (5090) 
областях. Регіонами з наи менш розвинутою інфраструктурою залишаються Луганська 
(1924), Закарпатська (2136) та Херсонська (2706) області. Цікавим є рівень 
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завантаженості спортивних споруд, яка у більшості регіонів не відповідає наявному 
потенціалу спортивної  інфраструктури. 

 
Рис. 1. Розподіл спортивних споруд та рівень їх завантаженості у регіонах України 

Джерело: розраховано автором за даними Міністерства молоді і спорту України [6]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Досліджено регіональні особливості спортивно-оздоровчої  діяльності в Украї ні. 
Визначено, що до основних показників, які дозволяють визначити регіональні 
особливості та рівень розвитку фізкультури і спорту у регіонах, насамперед відносять: 
стан та рівень розвитку спортивної  інфраструктури, питома вага населення, залученого 
до спортивних занять, обсяги та структура фінансування розвитку спортивно-
оздоровчої  діяльності, тощо. 

Проведении  аналіз показав, що у 2020 році питома вага постіи ного населення, що 
офіціи но заи малася різними видами спорту, є наи вищою у Дніпропетровськіи  та 
Донецькіи  областях, де до фізкультури залучено маи же 5% постіи ного населення. До 
регіонів з середнім рівнем замученості громадян до спортивно-оздоровчої  діяльності 
можна віднести: Херсонську (2,97%), Чернігівську (2,9%), Львівську (2,86%), Киї вську 
(2,72%), Одеську (2,63%) та Миколаї вську (2,53%) області. Визначено, що в м. Киї в, 
досліджувании  показник є одним з наи нижчих по регіонах і становить 1,94%. Порівняно 
низькі значення (нижче 2%) у Полтавськіи , Вінницькіи , Тернопільськіи , Волинськіи  та 
Івано-Франківськіи  областях. 
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Анотація 
У статті досліджено сучасний стан харчової промисловості. Так, харчова промисловість є провідним 
виробничим сектором в Україні. У 2018 році обсяг реалізації харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 
склав 585,2 млрд грн, що складає 19,4 % від загального обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, 
послуг). Разом з тим, розвиток харчової промисловості не відзначається сталістю. Визначено основні 
драйвери та напрями інновацій, що сприятимуть сталому розвитку харчової промисловості. Встановлено, 
що зважаючи на визначені драйвери та напрямки інновацій, що сприятимуть сталому розвитку харчової 
промисловості у сфері переробки продовольства, та, враховуючи світовий досвід та визначені перспективи 
розвитку харчової промисловості ЄС, запропоновано напрями та завдання впровадження інновацій в 
харчовій промисловості України: нові та кращі харчові продукти; ресурсо-ефективні виробничі процеси; 
інтегровані та прозорі ланцюги поставок; збільшення інноваційної потужності харчової промисловості. 
Так, у перекладі на роль технології, відповідність і три бізнес-стратегії можуть бути зведені до наступних 
драйверів інвестицій у харчовій промисловості: відповідність; операційна досконалість; нові продукти / 
нові технології. Узагальнено можливі галузі інновацій для харчової промисловості та різні варіанти 
технологій, що пропонуються для вдосконалення та запровадження інноваційних проєктів, які можуть 
бути започатковані з метою сприяння стабільності в харчовій промисловості країни. Так, забезпечити 
конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі можливо через впровадження радикальних 
інновацій, впровадження нових та кращих харчових продуктів, ресурсоефективних виробничих процесів, 
інтегрованих та прозорих ланцюгів поставок, а також – збільшення інноваційної потужності харчової 
промисловості. Щоб забезпечити найбільш ефективного використання ресурсів, науково-дослідні розробки 
та інновації запроваджуються там, де, як очікується вони матимуть найбільший ефект. На практиці це 
означає, що галузі починають науково-дослідні проєкти лише тоді, коли вони тісно пов'язані зі стратегією 
та рушійними силами бізнесу. 

Ключові слова: харчова промисловість, переробна промисловість, переробка продовольства, продовольча 
безпека, драйвери інновацій. 
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Abstract 
The article examines the current state of the food industry. Yes, the food industry is the leading production sector in 
Ukraine. In 2018, the volume of sales of food products, beverages and tobacco products amounted to UAH 585.2 billion, 
which is 19.4% of the total volume of industrial products (goods, services) sold. At the same time, the development of 
the food industry is not characterized by sustainability. The main drivers and directions of innovations that will 
contribute to the sustainable development of the food industry have been determined. It has been established that, 
taking into account the identified drivers and directions of innovation that will contribute to the sustainable 
development of the food industry in the field of food processing, and taking into account world experience and the 
identified prospects for the development of the EU food industry, the directions and tasks of introducing innovations 

in the food industry of Ukraine are proposed: new and better © Анна Станіславівна Ягодзінська, 2021 
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food products; resource-efficient production processes; integrated and transparent supply chains; increasing the 
innovative capacity of the food industry. Thus, translated into the role of technology, compliance and three business 
strategies can be reduced to the following drivers of investment in the food industry: compliance; operational 
excellence; new products / new technologies. It summarizes the possible areas of innovation for the food industry and 
the various technology options offered for improvement and implementation of innovative projects that can be 
initiated to promote stability in the country's food industry. Thus, it is possible to ensure competitiveness in the long 
term through the introduction of radical innovations, the introduction of new and better food products, resource-
efficient production processes, integrated and transparent supply chains, as well as by increasing the innovative 
capacity of the food industry. To ensure the most efficient use of resources, research and development and innovation 
are implemented where they are expected to have the greatest impact. In practice, this means that industries only 
start R&D projects when they are closely related to the strategy and business drivers. 

Key words: food industry, processing industry, food processing, food safety, innovation drivers. 

JEL classification: О31; О32 

Вступ 

 З історичної  точки зору, у харчовіи  промисловості, так само, як і в інших галузях 
переробної  промисловості, доступність дешевої  викопної  енергії  тривалии  час 
підтримувала впровадження багатьох технологічних інноваціи . Поряд з підвищенням 
продуктивності у рослинництві за рахунок використання добрив. Отже, досягнення 
бажаних показників у заплановані строки вимагає прискорення зміни визначальних 
факторів індексів споживчих цін на продукти харчування. Ряд соціально-економічних 
проблем та питань сталого розвитку чітко виявили обмеженість сучасної  системи 
продовольчого забезпечення. Основним викликом для агропродовольчої  галузі в 
наи ближчі десятиліття є гарантування доступності безпечної  та здорової  ї жі для 
населення з підвищенням стандартів добробуту на тлі зростаючих потреб споживачів, 
проблем сталого розвитку, а також потреб у ресурсах для біорізноманіття. Зміна клімату, 
загострення конкуренції  за прісну воду та землю, а також зміна раціону харчування 
(збільшення споживання на душу населення, зростання споживання м’яса) здіи снюють 
суттєвии  вплив на харчові ланцюги. 

Розвиток харчової  промисловості в контексті вирішення продовольчої  безпеки 
досліджували такі вчені як Бабич М.М., Бои ко В.В., Васильців Т.Г., Вербицькии  С.Б., 
Коваленко О.В., Конохов С.В., Кузнецова І.О., Пацера Н.М., Черняк О.В. та ін. [1-10]. Вчені 
досліджували тенденції  виробництва продукції  харчової  промисловості, виходячи з 
забезпечення сировинними ресурсами, інноваціи но-інвестиціи ної  та зовнішньоеконо-
мічної  діяльності. Проте потребують подальшого дослідження основні напрямки 
інноваціи , що сприятимуть сталому розвитку харчової  промисловості. 

Формулювання цілей статті 

Мета статті: дослідження сучасного стану харчової  промисловості та пошук 
напрямків інноваціи , що сприятимуть сталому розвитку харчової  промисловості. 

Виклад основного матеріалу 

Досягнення в технологіях нафтопереробних заводів, сушіння, консервації , 
упаковки, охолодження та транспорту призвели до збільшення обсягів виробництва 
харчових продуктів і надіи ності системи ї х розподілу. Подальші розробки в харчовіи  
переробці стимулювалися шляхом інтеграції  знань з таких дисциплін, як інженерія, 
хімія, фізика, токсикологія і, зовсім недавно, біотехнологія, геноміка, ІКТ і 
нанотехнології . Вплив цієї  успішної  інтеграції   видно в сьогоднішньому продовольчому 
постачанні, де [1]: 

− гарантується річна доступність продуктів харчування та постіи но вдосконалю-
ється ї ї  розподіл із використанням сучасних логістичних концепціи ;  

− продукти харчування, як правило, відповідають вимогам безпеки, і подальші 
поліпшення реалізуються, не впливаючи на харчову та сенсорну якість;  
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− ї жа доступна: до 1800 р. європеи ців витрачали 70-80% свої х доходів на ї жу. Цеи  
відсоток скоротився до 25% приблизно в 1860 році, тоді як поточнии  показник 
становить близько 14,5%;  

− продукти харчування достатньо якісні, і харчова система реагує на адаптацію 
параметрів якості для задоволення мінливих споживчих очікувань, які стосується, 
наприклад, поживної  цінності, аспектів здоров'я та смаку;  

− популярність та продаж перероблених продуктів харчування все ще зростає не 
тільки в краї нах з високим рівнем доходу, але і в краї нах, що розвиваються.  

Харчова промисловість є провідним виробничим сектором в Украї ні. У 2018 році 
обсяг реалізації  харчових продуктів, напої в і тютюнових виробів склав 585,2 млрд грн, 
що складає 19,4% від загального обсягу реалізованої  промислової  продукції  (товарів, 
послуг). Разом з тим, розвиток харчової  промисловості не відзначається сталістю. 
Основними проблемами цієї  галузі є наступні: 

1. Частка України на світовому експортному ринку падає: за п’ять років експорт 
Украї ни зменшився на 14,4 млрд доларів – з 65,5 млрд доларів у 2013 році до 51,2 млрд 
доларів у 2018 році, що забезпечило Украї ні 52-е місце за експортом у світі [2]. У списку 
продукції , що експортується з Украї ни, на першому місці насіння олії  (4,12 млрд доларів), 
напівфабрикати із заліза (4,01 млрд доларів), кукурудза (3,51 млрд доларів), пшениця 
(3,1 млрд доларів) та залізна руда (2,89 млрд доларів). Наи більш поширеним напрямком 
експорту Украї ни є Росія (4,22 млрд доларів), Польща (3,2 млрд доларів), Італія 
(2,72 млрд доларів), Єгипет (2,53 млрд доларів) та Німеччина (2,41 млрд доларів). Ця 
тенденція до зниження зберігається у всіх експортерів традиціи них продуктів 
харчування (Австралія, Канада, США) і врівноважується збільшенням частки світового 
ринку для краї н в Азії  (Китаи , Таї ланд, Малаи зія, Індонезія) та Південніи  Америці 
(Бразилія, Аргентина). Глобалізація ринків, що призводить до конкуренції  лише за 
вартістю, ще більше підірве конкурентоспроможність харчової  промисловості Украї ни. 

2. Порівняно з іншими виробничими секторами технічні інновації у харчовій 
промисловості відстають. Виробництво ї жі все ще, в основному, базується на 
традиціи них рецептах, продуктах та процесах. Крім того, галузь слабка в економії  від 
масштабу та продуктивності праці. Останнє підтверджується показником доданої  
вартості на одного працівника, яка набагато нижча (< 50 %) у харчовіи  промисловості, 
ніж у таких галузях, як хімічна та автомобільна промисловість. 

3. Від’ємний приріст населення не сприяє зростанню внутрішнього ринку 
харчової  промисловості. З іншого боку, демографічні зміни відкривають широкі 
можливості для розробки нових продуктів. Це вимагає постіи них зусиль щодо інноваціи  
від виробників продуктів харчування та ї х постачальників технологіи . На дании  момент 
комерціи но успішним є лише від 5 до 15% розробок нових продуктів [3]. Цеи  низькии  
рівень успіху ускладнює процес впровадження інновації  в галузі. Стагнація на 
внутрішніх ринках змушує великі підприємства переорієнтовуватись на зовнішні ринки. 
Це можливо за рахунок експорту переробленої  продукції  за умови, що продукція є 
достатньо стабільною та можуть бути виконані спеціальні вимоги щодо ланцюга 
поставок (наприклад, температурнии  режим). Однак слід усвідомити, що в основному 
торгові тарифи вищі на перероблену продукцію, ніж на ї х товарну форму. Тоді 
виробництво перероблених харчових продуктів, що знаходиться ближче до ї х 
споживчого ринку, може бути наи кращим варіантом, також тому, що технології  та 
капітал є мобільними у світовіи  продовольчіи  економіці.  

4. Паніка, пов’язана з харчовими продуктами: останні скандали щодо безпеки 
продовольства (наприклад, меламін в дитячих сумішах) та спалахів захворювань від 
споживання певних видів продукції  (наприклад, сальмонела) підривають довіру 
споживачів і впливають на поведінку при виборі ї жі, але також призводять до 
величезних втрат продовольства. Прозорість харчового ланцюга, простежуваність 
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сировини та інгредієнтів набирають все більшої  ваги [4]. Вузька орієнтація на 
економічну ефективність в харчовіи  промисловості, а також відсутність рефлексивних 
змін та постіи на залежність від технологічних рішень системних проблем можуть 
привести до ще більших труднощів у маи бутньому. 

5. Відчуження: зростаюча складність та глобалізація існуючої  системи 
виробництва та постачання продуктів харчування призводить до збільшення відстані 
між споживачами та виробниками продуктів харчування. Незважаючи на очевидні 
переваги оброблених харчових продуктів, втрата зв’язку між споживачами і 
виробниками є основною причиною негативного ставлення до «промислових продуктів 
харчування», які вважаються низькоякісними. Складність світових ланцюгів постачання 
з ї х обмеженою прозорістю щодо походження, переробки продукції  та соціальних 
аспектів вимагає вдосконалення діяльності цієї  системи. 

6. Захворювання, пов’язані з їжею та способом життя: хоча в Украї ні є необхідні 
ресурси для виробництва ї жі усіх видів (і тваринного, і рослинного походження) в 
достатніи  кількості, щоб прогодувати значно більшу чисельність населення, ніж 
фактична, нинішня система харчування не забезпечує достатню кількість ї жі 
тваринного походження для всього населення краї ни, окремі групи взагалі не мають 
доступу до достатньої  кількості безпечної  та поживної  ї жі. Це пояснюється відсутністю 
належних технологіи  обробки, переробки, консервації , упаковки та розподілу. З іншого 
боку існує проблема відсутності культури та наявністю поганих звичок у харчуванні, 
неадекватним фізичним навантаженням, що призводить до зростання рівня 
захворюваності на діабет, серцево-судинні захворювання, рак, остеопороз, що, в свою 
чергу, призводить до погіршення якості життя та зростання витрат на охорону здоров’я. 

7. Втрати продовольства: у всьому світі близько третини виробленої  ї жі 
втрачається на одному з етапів харчового ланцюга. В Украї ні втрати продовольства 
становлять близько 18,4 млрд ккал або 8% від обсягу продовольства [5]. Але, крім 
фізично втраченої  продукції , що обмежує фізичнии  та економічнии  доступ до 
продовольства, втрати наносять економічнии  збиток, якии  у 2016 році становив 
30 млрд грн. Разом з тим, досягнення нульових втрат продовольства сприятиме 
подоланню дефіциту основних видів продовольства в маи же усіх областях Украї ни. 

8. Значна волатильність цін на сировину: в Украї ні, як і в усьому світі, 
спостерігається значна нестабільність цін на сировину, а протягом останніх років 
виробники продовольства зіткнулись ще и  з ростом затрат на поставку сировини. З боку 
сектору роздрібної  торгівлі здіи снюється тиск на сектор харчової  промисловості з 
метою поставок продукції  за наи нижчою ціною. У розвинених краї нах виробники 
продовольства під тиском торгівлі змушені скорочувати власні витрати, і ціни у галузі 
харчової  промисловості зростали нижчими темпами, ніж ціни на сільськогосподарську 
сировину, а роздрібні ціни зростали відповідно до інфляції . В Украї ні зовсім інші 
показники: зростання цін в галузі сільського господарства за темпами відстає від росту 
цін на продовольство у харчовіи  промисловості (рис. 7).   

9. Економічна криза: поточнии  період економічного спаду не лише обмежує 
наявнии  дохід споживачів, але також обмежує фінансові засоби для інвестиціи  у 
технологічні новації  промислового сектору, а отже, і ефективності харчової  галузі. 

10. Наявність сировини та експортний потенціал. Розвинені краї ни експортують 
лише готову продукцію з високою доданою вартістю на відміну від Украї ни, яка є 
експортером сировини [6]. З цієї  точки зору Європа, яка є основним імпортером чистих 
продовольчих товарів і для забезпечення продовольчої  безпеки залежить від зовнішніх 
джерел сировини, є для Украї ни стабільним ринком збуту. 

Підводячи підсумок зазначимо, що украї нська харчова промисловість, як і світова, 
стикається з низкою взаємопов’язаних проблем, що можуть мати значнии  вплив на ї ї  
подальшу діяльність та конкурентоспроможність (рис. 8). Однак слід усвідомити, що для 
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багатьох компаніи  ці проблеми не виходять за межі ї х повсякденної  діяльності, і, отже, 
автоматично не призведуть до започаткування інноваціи них проєктів. Тому дуже 
важливо пов’язати ці виклики з відповідними бізнес-драи верами украї нських харчових 
компаніи .  

 
Рис. 1. Основні виклики харчової промисловості України 

Джерело: узагальнено автором 

Узагальнюючи, можемо виділити наступні позитивні риси харчової  
промисловості, як для виробників, так і для споживачів (рис. 1). 

Щоб забезпечити наи більш ефективного використання ресурсів, науково-дослід-
ні розробки та інновації  запроваджуються там, де, як очікується, вони матимуть наи -
більшии  ефект. На практиці це означає, що галузі починають науково-дослідні проєкти 
лише тоді, коли вони тісно пов'язані зі стратегією та рушіи ними силами бізнесу. Згідно 
з відомою моделлю Портера, компанії  мають вибір між 3 загальними стратегіями [8]: 

1. Лідерство у витратах: продукція схожа на продукцію конкурентів; компанія 
прагне до наи нижчої  собівартості. 

2. Диференціація: компанія відрізняється від свої х конкурентів тим, що надає 
продукцію вищої  якості або додаткові послуги, як правило, в широкому сегменті ринку. 

3. Фокус: компанія постачає продукцію та послуги до певної  ніші на ринку. 
Окрім цього, виробники продовольства повинні дотримуватись стандартів, 

правил та інших вимог, передбачених нормативно-правовою базою, щоб гарантувати 
безпеку продуктів, які вони випускають на ринок, для споживання людиною. Отже, 
відповідність у секторі харчової  промисловості має наи вищии  пріоритет. По суті, сучасна 
харчова промисловість має виконувати цілі, представлені на рис. 2.  

У перекладі на роль технології , відповідність і три бізнес-стратегії  можуть бути 
зведені до наступних драи верів інвестиціи  у харчовіи  промисловості (рис. 3): 
1) Відповідність; 2) Операціи на досконалість; 3) Нові продукти / нові технології . 

Відповідність. Відповідність означає дотримання компаніями законодавства, 
стандартів та інших вимог. Не вдаючись у подробиці нормативної  бази харчової  
промисловості, очевидно, що як в Украї ні, так і в ЄС влади застосовують правила та 
стандарти для забезпечення безпеки харчових продуктів, здоров'я та добробуту тварин, 
здоров'я рослин, а також ефективного функціонування внутрішнього ринку [9]. Нові ідеї  
у питаннях безпеки харчових продуктів, харчування та здоров’я є причинами, через які 
ЄС регулярно переглядає свою політику у сфері продовольчого забезпечення, щоб 
гарантувати дотримання правил, а також вдосконалити методи виробництва. 

Харчова 
промисловість 

України

Економічні
Зменшення доходів

Обмежена інвестиційна 
спроможність

Демографічні
Зростання населення світу

Збільшення багатства
Урбанізація

Здоров’я та добробут
Старіння населення

Недоїдання / переїдання
Хвороби, пов’язані з 
харчуванням та 
способом життя

Довіра до системи харчування
Панічні настрої споживачів

Втрата звязку між споживачем і 
виробником
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харчових ланцюгів
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глобального ринку

Ефективність використання 
ресурсів

Використання води та енергії
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Викиди та скиди
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Кліматичні зміни
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Рис. 1. Позитивні риси харчової промисловості 

Джерело: узагальнено автором 

 
Рис. 2. Цілі сучасної харчової промисловості 

Джерело: узагальнено за даними [7] 

 
Рис. 3. Драйвери інвестицій у харчовій промисловості України 

Джерело: розроблено автором 

покращення післязбиральної обробки сприяє потраплянню на ринки продукції високої 
якості та підвищенню рівня доходів виробників завдяки зменешенню втрат продукції

ефективний менеджмент після збору врожаю дозволяє не тільки мінімізувати втрати, але й 
збільшує вартість реалізованої сільгосппродукції шляхом переробки сировини (фруктовий 
сік, варення, сир, засолювання, сушіння, копчення та ін.)

якісна обробка дозволяє зберегти якість продукції на кожному з етапів маркетингового 
процесу

харчова промисловість охоплює всі процеси від лану до столу, включаючи етап створення 
додаткової вартості під час приготування готової до вживання, такої як хлібобулочні 
вироби, продукти швидкого приготування, напої тощо

обробка харчових продуктів робить їжу більш засвоюваною, поживною та продовжує термін 
її зберігання, що важливо в умовах сезонних коливань та з метою запобігання втратм 
продовольства через псування

навіть первинна обробка та упаковка робить товар більш привабливим для споживачів, які 
готові платити більше, якщо пропонована продукція гарної якості та проста у використанні

перероблена продукція може бути адаптована для вживання відповідно до потреб таких 
груп людей, як літні люди, вагітні жінки, немовлята, спортсмени

обролена продукція характеризується збалансованим вмістом джерела енергії у вигляді 
жирів, вуглеводів та білків, а також поєднанням вітамінів та мінералів

харчова промисловість надає можливість для створення стійких джерел до існування та 
економічного розвитку сільських громад

мінливий спосіб життя, харчові звички та смаки споживачів у всьому світі змінили динаміку 
галузі. Світові моделі виробництва та споживання продуктів харчування змінюються 
залежно від потреб споживача

зростаючий попит на етнічну та іншу їжу серед споживачів у всьому світі змінив ринкову 
основу для підприємств харчової промисловості у всьому світі

завдяки споживчим змінам виробники, переробники, роздрібні продавці та постачальники 
продуктів харчування у всьому світі переорієнтовують свої бізнес-плани на нові потреби 
клієнтів

харчова промисловість приносить користь усім верствам суспільства: фермери – отримують 
вищі доходи та знижують ризики; споживачі – доступ до більшого асортименту продукції, 
кращих цін та нових продуктів; економіка – вигоди від нових бізнес-можливостей для 
підприємців та зайнятість для робочої сили

Зробити досить 
стабільний харчовий 
продукт, безпечний 
(мікробіологічно і хімічно) 
для споживання людиною

Надати продукту необхідні 
аспекти якості, наприклад, 
засвоюваність, вміст 
поживних речовин, смак, 
колір та текстуру

Додати цінність 
продукту з інших 
аспектів, наприклад, 
зручність, спосіб життя 
та маркетинг

Відповідність

дотримання компаніями 
законодавства, 

стандартів та інших 
вимог

Операційна досконалість

Конкуренція за 
лідерство у цінах та 

витратах

Нові продукти, нові 
технології

Збереження 
конкурентоспроможност

і та зростання
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Таким чином, оскільки відповідність стандартам та нормам є необхідною умовою 
для того, щоб компанії  залишалися на ринку, законодавство може стати рушієм 
інноваціи  у харчовіи  промисловості. Зміна стандартів, наприклад, як наслідок нових 
наукових уявлень про взаємозв’язок між продуктами харчування та здоров’ям, може 
сприяти розвитку здорових продуктів харчування. Нещодавні приклади цього – 
продукти зі зниженим вмістом солі або цукру. Зміни у законодавстві щодо продовольчої  
безпеки може бути тягарем для інноваціи  або ж забезпечити конкурентні переваги. 
Передчуття щодо зміни уподобань споживачів може навіть стати сильнішим рушієм для 
інноваціи  у харчовіи  промисловості. Наприклад, зростаюча частка ринку продуктів, що 
замінюють м'ясо, чітко вказує на те, що уявлення споживачів щодо впливу виробництва 
м'яса на навколишнє середовище та якість життя людеи  змінюються. Як наслідок, такі 
вподобання споживачів дають компаніям можливість розробляти нові та кращі 
продукти, що замінюють м’ясо. Для більшості компаніи  такі теми, як сталии  розвиток та 
добробут тварин як такі, не є рушієм для інноваціи . Однак ці теми можуть бути тісно 
пов'язані з репутацією компанії , створюючи тим самим фінансовии  ризик у разі 
невідповідності власним стандартам або стандартам ї х зацікавлених сторін. 

Операційна досконалість. Конкуренція за лідерство у цінах та витратах є 
основною проблемою для харчової  промисловості. Багато компаніи  розпочали програми 
з операціи ної  досконалості з метою зменшення вартості виробництва [20]. Компанії , 
яким вдається досягти структурних переваг у витратах, покращать свою здатність 
використовувати нові можливості зростання та зменшують свою ресурсозалежність та 
негативнии  вплив на навколишнє середовище. Програми операціи ної  досконалості 
можуть будуватися навколо філософії  щодо постіи ного вдосконалення існуючих 
процесів, наприклад, щоб уникнути втрат. Щодо стіи кої  переробки, екоефективність – 
це спосіб для компаніи  стати більш ефективними та прибутковими. Екоефективність не 
лише забезпечує ефективне використання ресурсів (води, енергії ) та зменшення 
відходів, але це також призведе до зниження витрат та зменшення вразливості до 
дефіциту ресурсів, сировини та зростання цін. 

Нові продукти, нові технології. Для більшості компаніи  розробка нових продуктів 
та нових технологіи  є важливою для збереження конкурентоспроможності та зростан-
ня [10]. Невдача в розробці нових продуктів або впровадженні нових технологіи  ставить 
компанії  в «товарну спіраль», де ціна є головною (а іноді і єдиною) характеристикою 
конкуренції . З точки зору стратегії , багато підприємств харчової  промисловості хотіли б 
дотримуватися стратегії  диференціації  або фокусування. У більшості випадків у 
розробці нових продуктів переважають поступові зміни (ті самі продукти, 
альтернативні ароматизатори тощо); відносно невелика частина пов'язана з 
технологічними інноваціями. Тим не менше, демографічні зміни, а також проблеми 
сталого розвитку стимулюють харчовии  сектор до інноваціи . Зростання на цьому ринку 
в основному відбувається за рахунок продуктів із доданою вартістю, наприклад, 
органічних продуктів, продуктів, які вважаються більш безпечними або здоровими, або 
продуктів, що враховують добробут тварин та справедливі умови праці. 

Таким чином, забезпечити конкурентоспроможність у довгостроковіи  перспек-
тиві можливо через впровадження радикальних інноваціи , впровадження нових і кра-
щих харчових продуктів, ресурсоефективних виробничих процесів, інтегрованих та 
прозорих ланцюгів поставок, а також – збільшення інноваціи ної  потужності харчової  
промисловості. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Зважаючи на визначені драи вери та напрями інноваціи , що сприятимуть сталому 
розвитку харчової  промисловості у сфері переробки продовольства, та враховуючи 
світовии  досвід та визначені перспективи розвитку харчової  промисловості ЄС, 
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запропоновано напрями та завдання впровадження інноваціи  в харчовіи  промисловості 
Украї ни: нові та кращі харчові продукти; ресурсоефективні виробничі процеси; 
інтегровані та прозорі ланцюги поставок; збільшення інноваціи ної  потужності харчової  
промисловості. Узагальнено можливі галузі інноваціи  для харчової  промисловості та 
різні варіанти технологіи , що пропонуються для вдосконалення та запровадження 
інноваціи них проєктів, які можуть бути започатковані з метою сприяння стабільності в 
харчовіи  промисловості краї ни. 
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Анотація 
Досліджуючи питання регулювання системи енергетичної безпеки держави, варто відзначити повну 
несистемність, а також невпорядкованість нормативно-правових документів, що забезпечують регулюван-
ня діяльності енергетичної сфери. Нормативно-правові акти зазначеної галузі функціонують за умов 
лобіювання окремими суб’єктами у разі неузгодженості пріоритетних напрямів свого розвитку; існування 
регіональних енергетичних ринків, ізоляція безпекових позицій енергетичних підприємств, еколого-
технологічні вимоги, стандартизація, ліцензування тощо. Важливим аспектом формування фізичного 
захисту енергетичних об’єктів є те, що вони покладаються на суб’єктів господарювання. Витрати на 
забезпечення відповідної безпеки включаються у валові витрати за попереднім погодженням з Регулятором 
енергетичних ринків. Проте, Регулятор на сьогодні не має законних повноважень врахувати такі категорії 
витрат, що, відповідно, унеможливлює узаконити джерело фінансування захисту. Варто зазначити, що 
енергетична інфраструктура не захищається на відомчому рівні попередньо без відповідної координації та 
узгодження з іншими пріоритетами стратегіями та заходами забезпечення національної безпеки. Зазначені 
обставини свідчать про загрози системі енергетичної безпеки шляхом неврегульованості законодавчого 
базису та передбачають необхідність суттєвого вдосконалення механізмів та інструментів захисту з боку 
нормативно-правового супроводу. Сучасні обставини економічної системи України спричинили зміни в 
енергетичному законодавстві. Наразі формується нове енергетичне середовище, прояснити яке 
закостенілими нормативними документами вже неможливо. Імплементовані зміни впливають не лише на . 
особливості взаємовідносини між суб’єктами енергетичного ринку (виробниками, споживачами, державою), а 
й чинять тиск на принципи регулювання діяльності останніх; мається на увазі застосування підходів ЄС, 
відмова від адміністративних важелів регулювання діяльності ринків та державного патерналізму тощо. 
Результатом є виникнення нових загроз безперебійному функціонуванню енергетичного сектору країни 
внаслідок використання енергетичних методів як аналогу «енергетичної зброї». В свою чергу слід переглянути 
раніше прийняті механізми та інструменти управлінської діяльності у системі енергетичної безпеки. Мета 
даної статті полягає в різнобічному дослідженні, а також визначенні аспектів, нормативно-правових 
підвалин регулювання енергетичної сфери України, що є можливими в умовах європейської інтеграції держави. 

Ключові слова: енергетична сфера, європейська інтеграція, національна безпека, нормативно-правові 
підвалини, енергетична безпека.  
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Abstract 
Investigating the issue of regulation of the energy security system of the state, it is worth noting the complete lack of 
systematicity, as well as the lack of orderliness of regulatory and legal documents that ensure regulation of the energy 
sector. Regulatory and legal acts of the specified industry function under conditions of lobbying by individual subjects, 
under conditions of inconsistency in the priority directions of their development; the existence of regional energy 
markets, isolation of security positions of energy enterprises, ecological and technological requirements, 
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physical protection of energy facilities is relying on business entities. The costs of ensuring the appropriate security 
are included in the gross costs upon prior agreement with the Regulator of Energy Markets. However, the Regulator 
currently does not have the legal authority to take into account such categories of expenses, which makes it impossible 
to legitimize the source of defense funding. It is worth noting that the energy infrastructure is not protected at the 
departmental level beforehand without appropriate coordination and coordination with other priority strategies and 
measures to ensure national security. The mentioned circumstances testify to threats to the energy security system 
due to the non-regulation of the legislative basis and foresee the need for significant improvement of mechanisms and 
tools of protection from the side of regulatory and legal support. The current circumstances of the economic system 
of Ukraine have caused changes in the energy legislation. Now, the new energy environment is being formed, which 
cannot be clarified by rigid regulatory documents. The implemented changes affect not only the peculiarities of the 
relationship between energy market subjects (producers, consumers, and the state) but also put pressure on the 
principles of regulation of the latter's activities; it refers to the application of EU approaches, the rejection of 
administrative levers for regulating the activity of markets and state paternalism, etc. The result is the emergence of 
new threats to the uninterrupted functioning of the country's energy sector due to the use of energy methods as an 
analog of "energy weapons." In turn, the previously accepted mechanisms and tools of management activity in the 
energy security system should be reviewed. The purpose of this article is a multifaceted study, as well as the 
determination of aspects, normative and legal foundations of the regulation of the energy sector of Ukraine, which 
are possible conditions for the European integration of the state. 

Keywords: energy sphere, European integration, national security, regulatory and legal foundations, energy security. 

JEL classification: Q43 

Вступ 

Занурюючись у питання системи енергетичної  безпеки Украї ни, слід зазначити 
цілковиту несистемність та невпорядкованість законодавчих документів, які 
регулюють діяльність енергетичної  сфери. Документи нормативно-правового 
характеру зазначеної  галузі функціонують за умов лобіювання окремими суб’єктами, за 
умов неузгодженості пріоритетних напрямів свого розвитку (існування регіональних 
енергетичних ринків, ізоляція безпекових позиціи  енергетичних підприємств, еколого-
технологічні вимоги, стандартизація, ліцензування тощо) [2]. 

Дослідженням питань, що стосуються енергетичної  сфери Украї ни було 
присвячено велику кількість досліджень як на теоретичному, так і на практичному 
рівнях. Переважна ї х більшість певним чином розкривають основні положення, що вже 
висвітлено в Украї нськіи  Енергетичніи  стратегії . Серед науковців-дослідників в 
зазначеніи  галузі варто зазначити М. Коротю, В. Лагодієнка, Р. Романюка та ін.  

Серед науковців, які відстоюють думку щодо консолідації  та усуспільнення 
нормативно-правового базису енергетичної  сфери держави, варто виділити С. Галянта, 
В. Купчака, О. Новосад, К. Павлова, О. Павлову, О. Стрішенець та ін. 

Формулювання цілей статті 

Мета даної статті полягає в різнобічному дослідженні, а також визначенні 
аспектів, нормативно-правових підвалин регулювання енергетичної сфери України, що 
є можливими в умовах європейської інтеграції держави. 

Виклад основного матеріалу 

Зазначені труднощі виникають і в термінологічному тлумаченні певних 
вживаних категоріи . До прикладу, в процесі регулювання газорозподільної  діяльності 
підприємств практикується вживати категорію «кризова ситуація», яка характеризує 
загрозу обмеження газопостачання. Схожі загрози для електроенергетичної  галузі 
мають назву «надзвичаи на ситуація». 

Цікавим є пояснення з боку відомчих структур прогалин законодавства на 
зазначені кризові випадки. Зокрема, кінцеве рішення щодо впровадження 
«надзвичаи ної  ситуації » в електроенергетичніи  галузі прии має Кабінет Міністрів 
Украї ни на вимогу Міністерства енергетики та вугільної  промисловості чи НКРЕКП [24]. 
Водночас, в газорозподільному секторі за поданням оператора газотранспортної  
системи затверджується порядок діи  при «кризових ситуаціях» [23]. 

Відносно методів регулювання енергетичною сферою теж зберігається певна 
«закостенілість» законодавчих підвалин, неадаптивність до діючих процесів, які мають 
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місце в енергетичному секторі, та не враховують нові протидії  енергетичніи  небезпеці. 
Украї на затвердила міжнародні зобов’язання щодо формування середовища для 
відкритих, лібералізованих внутрішніх енергетичних ринків. 

На жаль, сучасні законодавчі прогалини забезпечення належного рівня 
«енергетичної  безпеки» та методи захисту вітчизняних енергетичних ринків є 
неспроможними чинити опір при політиці інших держав [11].  

Прозора законодавча база є основою у реалізації енергетичної стратегії країни. 
Першочергово слід зазначити відповідальність щодо формування та дотримання умов 
та норм реалізації енергетичної стратегії Кабінету міністрів, парламенту та Президента 
України, які беруть безпосередню участь у прийнятті рішень. Вторинно слід врахувати 
доволі широку інституційну підтримку реалізації енергетичних заходів. Серед основних 
слід виділити [11, 39, 40]:  

- Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Основними 
повноваженнями є забезпечення політики енергопостачання, політики сталого 
енергетичного розвитку та кліматичних змін з подальшою координацією енергетичної 
політики уряду та консультування парламенту [14]. 

- Міністерство фінансів несе зобов’язання в частині оподаткування енергетичної 
системи [16]. 

- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства (Мінрегіон) відповідає за реалізацію відповідної політики та проєктного 
застосування на місцевому рівні [15]. 

- Міністерство енергетики та вугільної промисловості виступає в ролі основного 
виконавчого органу України з питання палива та енергетичних ресурсів [13]. 

- Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження (Держенерго-
ефективності) є центральним урядовим органом, який відповідає за дотримання умов 
енергоефективності та застосування відновлюваних джерел енергії та технологій [4]. 

- Національна комісія, що здіи снює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг (НКРЕКП), створена у вересні 2014 року, здіи снює нагляд за 
ринками природного газу та електроенергії , а також за тепловим сектором. НКРЕКП 
замінила Національну комісію з регулювання державних енергетичних ринків та 
Національну комісію з регулювання ринків комунальних послуг. НКРЕКП 
підпорядковується президенту і підзвітнии  парламенту [17]. 

- Антимонопольний комітет покликаний відповідати за уникнення надмірній 
концентрації ринкової влади [1]. 

- Державна інспекція ядерного регулювання несе відповідальність за 
експлуатацію ядерних установок, включаючи видобуток урану, зберігання 
радіоактивних відходів та виведення з експлуатації в Чорнобилі [3]. 

Проте, невідповідність чинного законодавства в частині формування 
спроможності краї ни протистояти загрозам функціонування енергетичного сектору 
робить уразливим енергетичну систему таким загрозам, як фізичні інструменти 
диверсії , віи ськове вторгнення, терористичні прояви, кібератаки. 

За вітчизняною законодавчою практикою, як правило, передбачено організацію вик-
лючно захисту енергетичних об’єктів, що не захищає від інших різновидів загроз [18, 20]. 

Важливим аспектом формування фізичного захисту енергетичних об’єктів є те, що 
вони покладаються на суб’єктів господарювання. Витрати на забезпечення відповідної  
безпеки включаються у валові витрати за попереднім погодженням з Регулятором 
енергетичних ринків. Проте, Регулятор на сьогодні не має законних повноважень врахувати 
такі категорії  витрат, що, відповідно, унеможливлює узаконити джерело фінансування 
захисту [19,31, 32, 34]. 

Варто зазначити, що енергетична інфраструктура не захищається на відомчому 
рівні попередньо без відповідної  координації  та узгодження з іншими пріоритетами 
стратегіями та заходами забезпечення національної  безпеки. Зазначені обставини 
свідчать про загрози системі енергетичної  безпеки шляхом неврегульованості 
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законодавчого базису та передбачають необхідність суттєвого вдосконалення 
механізмів та інструментів захисту з боку нормативно-правового супроводу. 

Трансформації  ринкових параметрів підприємницької  активності 
електроенергетичної  галузі, обмеження адміністративних заходів, лібералізаціи не 
спрямування 1990 років було безсилим без ефективного інституціи ного середовища 
державного регулювання та звісно не дозволило здіи снити потрібних модернізаціи них 
та нормотворчих змін у ціи  царині [30, 40]. 

Особливе місце в нормативно-правовому полі діяльності ПЕК Украї ни належить 
енергоефективності, оскільки процеси інтегрування Украї ни в світовии  простір ще у 
2000 роках відбувалися на засадах дотримання міжнародних економічних принципів, 
одним з яких і є підвищення енергоефективності [9]. 

Світовии  досвід переконливо свідчить, що наслідком енергетичної  кризи 70-
х років минулого століття слала економічна стагнація промислово-розвинених краї н за 
рахунок зниження темпів економічного розвитку до кінця 1981 року на 1,2 трлн дол. Ця 
обставина започаткувала відлік інтенсивних заходів з енергозбереження [12]. 

Реалізація зазначених зрушень спричинила прии няття низки законів про 
запровадження енергоефективних заходів. Зокрема у 1990-х роках було прии нято Закон 
Украї ни «Про енергозбереження», відповідні Укази Президента та Постанови Уряду, ряд 
державних програм із запровадження енергоефективності тощо. 

Проте, держава певним чином у зазначених документах частково обмежувала 
контроль та відповідальність зі свого боку. Більшість заходів енергоефективного 
характеру ініціи овані державними програмами не отримали дієвості державного 
інструменту та, як правило, були націленими на вирішення галузевих енергетичних 
проблем та не зважали на необхідність вирішення територіальних питань 
енергозбереження [8]. 

Непроста ситуація навколо енерго-економічного середовища, нові геополітичні 
виклики, які постали перед Україною стосовно норм енергетичної безпеки, спричинили 
ухвалення «Енергетичної стратегії України до 2035 року: «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність» від 18 серпня 2017 р. № 605-р. Уряд замінив Енергетичну 
стратегію до 2030 р., яка вже була застарілою на момент її прийняття, в липні 2013 р. 

Нова ЕСУ передбачає розмежування споживання енергії та економічного 
зростання: прогнозується, що ВВП збільшиться у 2,3 рази за 20 років, із середньорічним 
рівнем 4,2%, тоді як загальне постачання первинної енергії (ТЕС) збільшується лише на 
7%. Як результат, енергетична інтенсивність, за прогнозами, зменшиться більш ніж 
удвічі з 0,28 до 0,13 [28]. 

Ключовими напрямами цього документу є раціоналізація та підвищення 
використання власних паливно-енергетичних ресурсів, формування енергоощадної 
моделі енергетичної безпеки за умов інтеграційних процесів з ЄС. Енергетичною 
Стратегією України визначаються цілі, завдання та механізми виведення енергетичного 
комплексу на принципово новий, якісний рівень розвитку [37, 41]. 

Насамперед, ЕСУ спрямована на вирішення проблем енергетичної  безпеки в 
умовах потреби забезпечення суверенітету держави за обставин зовнішньої  агресії  із 
застосуванням як новітніх видів озброєнь (у тому числі інформаціи них та гібридних 
методів ведення віи ни), так і невіи ськових впливів. 

Документ пропонує механізми трансформаціи ного характеру на період до 
2020 року та визначає стратегічні орієнтири розвитку до 2035 року. Зниження 
енергоємності економіки, а також диверсифікація джерел і шляхів постачання 
енергоресурсів, нарощування вітчизняного виробництва [36]. 

Імплементація ЕСУ передбачає здіи снення у три основних етапи:  
- 1 етап передбачає реформування енергетичного сектору (до 2020 року). Цеи  

етап має на меті сформувати лібералізовані, конкурентоспроможні енергетичні ринки 
та обмежити вплив держави у ї х функціонуванні; 
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- 2 етап передбачає здійснення оптимізації та запровадження інноваційного 
розвитку енергетичної інфраструктури (до 2025 року). Цей етап сфокусований на 
залученні необхідних інвестицій в енергетичний сектор та розвитку енергетичної 
інфраструктури з подальшою її інтеграцією у європейську систему. 

-3 етап обумовлює забезпечення стабільного розвитку енергетичної системи (до 
2035 року). На цьому етапі передбачається виконання зобов’язань щодо скорочення 
викидів парникових газів, активізація відновлюваних джерел енергії та забезпечення 
енергетичної безпеки шляхом подальшого нарощування видобутку газу, включаючи 
нетрадиційний газ та морське буріння. ЕСУ забезпечує повне виконання зобов'язань 
щодо обмеження вуглекислого газу (СО2), оксидів азоту (NOx) та викидів пилу великих 
спалювальних установок, що передбачає систему торгівлі викидами (ETS) до 
2035 року [28]. 

Необхідність дотримання принципів енергетичної безпеки та сталого розвитку 
разом із зобов'язаннями до Європейського Союзу та МВФ спричинили запровадження 
зміни між секторами, включаючи також тарифну дерегуляцію, приватизацію та 
вдосконалення корпоративного управління державними підприємствами.  

Україна приєдналася до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 
з лютого 2011 року та розпочала процес імплементації енергетичного законодавства ЄС. 
Це вплинуло на формування системи законів, які орієнтувалися на дотримання 
стандартів ЄС, здебільшого у частині електричної енергії та природнього газу.  

В основі прийнятих законів враховані наступні: енергетичного ринку, система 
анбандлінгу та збільшення частки поновлюваних джерел енергії в енергобалансі.  

Енергетичний ринок розроблений для підтримки домінування держави та субси-
дування споживання енергії домогосподарствами та державним сектором. Тому впровад-
ження ефективної нормативної бази на засадах конкуренції, прозорості ринку, підвищен-
ня рівня інвестиційної привабливості є важливим у прийнятті законодавчого базису [35].  

Ті зміни, які відбувалися в енергетичній системі Україні, вимагали визначити 
напрями та спектри поведінки суб’єктів господарювання за умов відповідних 
законодавчих реформ 

До липня 2019 року ринок електроенергії функціонував за моделлю одного 
покупця. Генераторам гідроенергетики, атомної енергетики, когенерації та 
відновлюваних джерел енергії платили за фіксованими ціни, які встановлювала 
Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, тоді як теплові 
електростанції конкурували за залишок попиту на ринку.  

Однією з перших законодавчих змін був Закон про ринок природного газу, який 
було прийнято парламентом у березні 2015 року. Він передбачав повну лібералізацію 
ринку газу терміном до 2017 року (незабаром був відтермінований до 2020 року). За 
умовами Закону було встановлено єдину цінову політику на газ в межах регулятивних 
процесів України, яка дозволяє купувати енергетичні послуги споживачам [27]. 

Згодом, у 2017 році, було прийнято новий Закон про ринок електроенергії, який 
відповідає вимогам Третього енергетичного пакету ЄС та легалізує приєднання до 
системи ENTSO-E (Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії). 
Водночас за цим Закон відбулася зміна моделі ринкових операцій одного покупця на 
модель двосторонніх контрактів. Це спричинило структуризацію Ринку електроенергії 
за трьома напрямками: гарантований покупець (державний трейдер), оператор ринку 
(відповідальний за організацію) та «Енергоринок» (відповідальний за вирішення 
непогашеної заборгованості). ПАТ «Укренерго» було визначено як регулятора 
комерційного обліку та адміністратора розрахунків [17, 26]. 

Монополістом вугільної промисловості стала компанія ДТЕК, яка володіє 
більшістю потужностей з видобутку вугілля та вугільних електростанцій, оскільки 
вугілля не підпадає під ринкове ціноутворення, яке регулюється НКРЕКП.  

Важливим елементом на ринку електроенергії є маневрування потужностей та 
управління попитом. В цьому напрямі на законодавчому рівні Європейського Союзу 
питання управління попитом розглядаються у Директиві 2012/27/EU, зокрема у 
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пункті 15.8 прямо вказується на те, що регулятори держав-членів ЄС повинні 
заохочувати участь агрегаторів на рівні генерації у роботі ринків електроенергії [6]. 

На виконання даної директиви 11 країн-членів Європейського Союзу вже 
розробили нормативну базу для роботи агрегаторів управління попитом електроенергії. 
Як наслідок, на сьогоднішній день у Європі обліковується понад 22 ГВт потужності 
керованого попиту, але за оцінками Європейської Комісії цей потенціал до 2030 року 
буде збільшено до 160 ГВт [5, 42]. 

Ситуація, яка склалася у 2014 році, незважаючи на затвердженні зобов'язання 
парламенту та уряду в коаліційній угоді від листопада 2014 р., спричинила поступове 
припинення усіх вугільних субсидій та ліквідацію неефективних шахт. В свою чергу це 
сформувало нову методологію розрахунку ціни на вугілля Роттердам+, яку 
запропонувало НКРЕКП [10]. 

Ця схема заснована на закупівлі вугілля з Європи, що передбачало додаткові 
витрати на транспортування, підвищувало ціну на енергію для споживачів і змушувало 
державу продовжувати надання субсидій у значних обсягах. 

Проте, дана методологія Роттердам + була повністю припинена лише в липні 
2019 року із введенням нової, більш конкурентоспроможної структури ринку 
енергетики. Незважаючи на це, державні шахти, які є у підпорядкуванні Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості, залишаються і досі збитковими та потребують 
радикальних змін та підтримки державного бюджету.  

В 2017 році урядом також було прийнято низку Законів, які розроблені 
Агентством Держенергоефективності та Мінрегіоном для регулювання ринку 
енергетики: Закон про енергоефективність у будівлях; Закон про комерційний облік 
комунальних послуг; Закон про Фонд енергоефективності [22, 25, 29]. 

Відносно застосування відновлювальних джерел енергії, то українське 
законодавство передбачає доступні тарифи на електроенергію, яка вироблена з ВДЕ, так 
званий «зелений тариф» [21]. 

Також починаючи з 2014 року отримано дозвіл домогосподарствам реалізовувати 
сонячну електроенергію безпосередньо постачальникам енергії.  

Питання функціонування системи енергетичної  безпеки зумовлює складності 
ідентифікації  об’єкта дослідження відповідно до Енергетичної  Стратегії  Украї ни, 
подальшого функціонування та розвитку, здіи снення систематичного контролю та 
підбір вірних інструментів впливу.  

З метою визначення об’єктного поля законодавчого забезпечення та створення 
моделі формалізації  законодавчого супроводу енергетичної  сфери пропонуємо такии  
системнии  підхід, якии  нами концептуалізовано на табл. 1. 

Таблиця 1. Основні компоненти законодавчого забезпечення у системі 
енергетичної безпеки [7] 

Відповідність енергетичній стратегії України 

Об’єкт діяльності Інструменти впливу Ефект 
Нормативний супровід 

(оцінка) 

Характеристика рис та 
параметрів 

енергетичного об’єкту 

Синтезування окремих рис в 
єдину структуру згідно з 
наи важливішими фун-

кціональними значеннями 

З’ясування низки резуль-
татів ціннісного застосу-
вання об’єкту для потреб 

національного рівня 

Імплементація низки 
законів згідно з націо-
нальними пріори-

тетами безпековості 

Виокремлення 
пріоритетних напрямів 

діяльності 
енергетичних об’єктів 

Консолідації  принципів 
енергетичного об’єкту 

відповідно до енергетичної  
стратегії  та політики 

Підтримка пріоритетних 
напрямів діяльності суб’єк-
тів енергетичного ринку в 
довгостроковіи  перспективі 

Напрями (види) 
підприємницької  

діяльності в 
енергетичніи  сфері 

Систематизація 
наи важливіших етапів 
діяльності енергетичної  

політики 

Обрання наи важливіших 
етапів, беручи до уваги 
складність ситуації  

Аналіз та послідовність діи  
та напрямів діяльності у 

короткостроковому періоді 

Пріоритети державної  
політики у 
забезпеченні 

енергетичної  безпеки 
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Продовження табл. 1 

Об’єкт діяльності Інструменти впливу Ефект 
Нормативний супровід 

(оцінка) 

Уточнення сфери 
дослідження 

енергетичного об’єкту 

Застосування принципу 
системності під час управ-

ління (компонент, структура, 
функціональне призначення, 
технологія виробництва) 

Конкретизація результату 
впливу компоненти об’єкту 
на енергетичну систему 

загалом 

Змістовне уточнення 
категорії  

«енергетична безпека» 
як об’єкта 

дослідження 
національної  безпеки 

Синхронізація 
принципів об’єктів 

енергетичних 
досліджень 

Оцінка застосування 
принципів та норм 
поведінки в напрямі 

забезпечення відповідного 
рівня національної  безпеки 

Прогнозування 
відповідних моделеи  та 
способів управління 

енергетичною безпекою 

Посилення держав-
ного регулювання 

енергетичною сферою  

Консолідація 
функціонування об’єкту 

відносно цілеи  
енергетичного розвитку 

Індуктивність параметрів 
об’єкту в системності 
енергетичної  безпеки 
з’ясування низки загроз 
об’єкту в структурі СЕБ 

З’ясування низки загроз 
енергетичної  безпеки та ї х 

попередження або 
уникнення при зміні 
енергетичної  політки 

Ідентифікація та 
унеможливлення 

загроз національної  
(енергетичної ) 

безпеки 

Функціонування та розвиток 

Зміна параметрів 
енергетичних об’єктів 
під час довгострокового 

планування 

Конкретизація цілеи  та 
завдань довгострокового 

функціонування 
інструментів та координація 

діяльності суб’єктів 

Встановлення 
нормативних норм та 
вимог функціонування 
об’єкту та формування 

пріоритетів 

Енергетична стратегія 
Украї ни 

Зміна умов та термінів 
планового 

функціонування 
енергетичного сектору 

Формування відповідного 
механізму реагування на 
загрози енергетичним 

об’єктам 

Нормативне роз’яснення 
організації  діяльності за 

умов загроз з подальшою ї х 
неи тралізацією 

Групування заходів по 
протидії  енергетичної  
безпеки. Ідентифікація 

загроз 

Розмежування функ-
ціональних обов’язків 
та повноважень між 

суб’єктами енергетичної  
сфери 

Планування 
функціонального ресурсного 

та кадрового розподілу 
об’єктів енергетики 

Створення організаціи но-
планової  структури з 
визначеним функціо-

нальним середовищем та 
відповідним між 

суб’єктами 

Легалізація трудових 
відносин та норм і 

принципів поведінки 
суб’єктів 

господарювання 

Взаємовідносини та ко-
ординація зусиль між 

суб’єктами енергетики та 
зовнішнім середовищем 

Консолідація зусиль та 
механізмів підтримки інших 
суб’єктів господарювання 

Створення сприятливого 
середовища виробничих 
відносин між суб’єктами 
енергетичної  сфери 

Узаконення процедур 
взаємодії  між 
суб’єктами 

господарювання 

Систематичний контроль 

Аналіз та оцінка стану 
та розвитку 

енергетичного об’єкту 

Інформаціи нии  моніторинг 
зміни параметрів об’єктів 

енергетики 

Систематизація зусиль 
відносно аналізу, збирання 
даних та формування звіту 

діяльності 

Інформаціи но-
аналітичні показники 

забезпечення 
енергетичної  безпеки 

Уточнення пріоритетів 
здіи снення 

систематичного контролю 
енергетичних об’єктів 

Оцінка діяльності об’єкту 
встановленим напрямам 
енергетичної  стратегії  

Встановлення параметрів 
оцінки загроз з 

встановленням норм та 
правил поведінки суб’єктів 

Нормативнии  вимір 
рівня загроз 

енергетичніи  безпеці 

Інструменти впливу 

Оцінка та контроль 
матеріально-технічного 
стану енергетичного 

об’єкту 

Систематизація даних 
відносно тенденціи  та 
перспектив розвитку 
об’єктів енергетики 

Збір даних ресурсного 
застосування та умов 
відповідності цілям 

розвитку 

Енергетичних баланс 
Украї ни 

Формування фінан-
сового забезпечення 
розвитку об’єкта за 

Формування механізму 
фінансування заходів задля 
уникнення кризових явищ 

Затвердження правових 
засад фінансування заходів 
із забезпечення норм та 

Правові повноваження 
у напрямі 

забезпечення 
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умов обмежень правил безпеки енергетичної  безпеки 

Продовження табл. 1 

Оцінка стіи кості 
інфраструктури 

енергетичних об’єктів 

Аналіз стану та визначення 
механізмів протидії  

наслідків пошкодження 
інфраструктурних об'єктів 

Формування системи 
організаціи ного, ресурсно-
аналітичного забезпечення 

функціонування 
інфраструктури 

Нормативне 
забезпечення засад 
національної  та 

енергетичної  безпеки 

Формування ресурсного 
забезпечення розвитку 

об’єкту за умов 
обмеженості 

Формування резервних 
запасів за умов кризового 

явища 

Встановлення вимог до 
створення ресурсного 
забезпечення розвитку 

об’єкту 

Правове спрямування 
резервів енергетичних 
ресурсів та матеріаль-

но-технічного 
забезпечення 

Забезпечення розвитку 
енергетичного об’єкту 

за умов обмежень 

З’ясування принципів та 
особливих умов управління 
енергетичними об’єктами за 

кризових умов 

Запровадження певних 
правових засад та 

ресурсного забезпечення за 
умов кризової  ситуації  

Правові засади 
функціонування 

енергетичного сектору 
Украї ни за умов 
кризової  ситуації  

Консолідація зусиль 
суб'єктів 

господарювання для 
мінімізації  витрат за 

умов кризових ситуаціи  

Спільні зусилля суб’єктів для 
життєзабезпечення за умов 

кризи 

Інституціи не, 
організаціи не, та 

матеріально-технічне 
забезпечення 

Відомче регулювання 
енергетичної  сфери 

Застосування 
необхідного рівня 
обмежень за умов 
кризової  ситуації  

Застосування обмежень 
діяльності суб’єктів господа-
рювання, магістральних 

ресурсів, тощо 

Формування відповідного 
інституціи ного, 

організаціи ного та 
ресурсного забезпечення 

Правове забезпечення 
функціонування 

системи енергетичної  
безпеки 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Сучасні обставини економічної  системи Украї ни спричинили зміни в 
енергетичному законодавстві. Наразі формується нове енергетичне середовище, 
прояснити яке закостенілими нормативними документами вже не можливо. 
Імплементовані зміни впливають не лише на особливості взаємовідносин між 
суб’єктами енергетичного ринку (виробниками, споживачами, державою), а и  чинять 
тиск на принципи регулювання діяльності останніх (мається на увазі застосування 
підходів ЄС, відмова від адміністративних важелів регулювання діяльності ринків та 
державного патерналізму тощо). 

Результатом є виникнення нових загроз безперебіи ному функціонуванню 
енергетичного сектору краї ни внаслідок використання енергетичних методів як 
аналогу «енергетичної  зброї ». В свою чергу слід переглянути раніше прии няті механізми 
та інструменти управлінської  діяльності у системі енергетичної  безпеки. 
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Анотація 
У статті розглянуто організацію бухгалтерського обліку з позиції одного із головних елементів 
забезпечення економічної безпеки підприємства. Виявлено, що дані бухгалтерського обліку – найважливіша 
ланка до ухвалення управлінських рішень всередині і поза підприємством. Запропоновано концептуальну 
схему, яка відображає місце бухгалтерського обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств. 
Наголошено на тому, що на основі бухгалтерського обліку визначається економічна діяльність, 
обробляються отримані дані, зберігаються певний час, а також обробляються дані таким чином, щоб вони 
стали корисною інформацією; передається інформацію через звіти тим, хто використовує її для 
прийняття управлінських рішень. Підкреслено, що бухгалтерський облік як система інформаційного 
забезпечення та функціонального управління є сполучною ланкою між особами, які приймають рішення, та 
господарською діяльністю. І саме бухгалтерський облік визначає економічне становище суб'єкта 
господарювання. 

Ключові слова: економічна безпека, обліково-аналітичне забезпечення, бухгалтерський облік, 
управлінський облік, фінансовий облік, податковий облік. 
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ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

Riasnianska A. Organization of accounting as one of the main elements of ensuring the 
economic security of the enterprise. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 
2021. Volume 6. № 4, рр. 217–222. 

Abstract 
The article considers the organization of accounting from the standpoint of one of the main elements in ensuring the 
economic security of the enterprise. It was found that accounting data is the most important link for making 
management decisions inside and outside the enterprise. Accounting not only establishes the facts of the economic 
activity of the enterprise, but also affects the results of the activity directly due to its analytical nature, that is, it 
provides detailed and reliable information about the cause-and-effect relationships of economic phenomena and 
processes. Accounting information makes it possible to provide a comprehensive analysis of economic activity, 
solvency and the level of liquidity of assets, drawing up a credit policy. A conceptual scheme is proposed that reflects 
the place of accounting in ensuring the economic security of enterprises. It is emphasized that on the basis of 
accounting, economic activity is determined, the received data is processed, stored for a certain time, and the data is 
processed so that it becomes useful information; information is transmitted through reports to those who use it to 
make management decisions. The key factor determining the economic security of a business is accounting, which 
systematizes all the necessary information and gets priority access to important information. The information 
received from the accountant is used by managers to make important tactical and strategic decisions. Based on the 
results of these decisions, the enterprise will function in the future. It is emphasized that accounting as a system of 
information support and functional management is a link between decision-makers and economic activity. Moreover, 
accounting determines the economic situation of a business entity. High-quality management of the enterprise occurs 
thanks to the informational functional component of economic security, which includes accounting and analytical 
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processes, helps monitor the efficiency of resource use, detects deviations from the planned and, most importantly, 
ensures economic security. 

Keywords: economic security, accounting and analytical support, accounting, management accounting, financial 
accounting, tax accounting. 

JEL classification: M41 

Вступ 

Характерною рисою ринкової  економіки загалом, а украї нських підприємств 
зокрема, є порівняно нові проблеми, пов'язані з управлінням економічною безпекою. 
При незадовільніи  організації  економічної  безпеки підприємства втрачають 
контрагентів, скорочуються обсяги виробництва та реалізація продукції , збільшуються 
витрати та, відповідно, зменшуються доходи та прибуток. Зрештою, збиткова діяльність 
веде до головної  небезпеки – банкрутства. Тому для суб'єктів господарювання проблема 
забезпечення економічної  безпеки набула нині першочергового значення. Однією з 
важливих умов сталого розвитку суб'єкта господарювання та забезпечення и ого 
економічної  безпеки є вдосконалення обліково-аналітичної  системи. Тому дана система 
розвивається з метою забезпечення користувачів достовірною інформацією для 
прии няття ефективних управлінських рішень та підвищення конкурентоспроможності 
у ринкових умовах господарювання. 

Значнии  внесок у дослідження проблеми обліково-аналітичного забезпечення 
процесу управління зробили такі вчені: Дергачова Г.М., Доценко Я.М., Олешко Т.І., Пазю-
ра Я.В., Петрина О.Б., Редьква О.З., Тищенко В.В., Фісуненко П.А., Чернишов В.В., Щир-
ба  М.Т., Щирба І.М. та інші[1-8]. Дослідники всебічно розглядали проблеми забезпе-
чення економічної  безпеки підприємств, проте потребують подальшого розгляду питан-
ня організації  бухгалтерського обліку як одного з аспектів економічної  безпеки. 

Формулювання цілей статті 

Мета статті: розглянути організацію бухгалтерського обліку з позиції  одного із 
головних елементів забезпечення економічної  безпеки підприємства. 

Виклад основного матеріалу 

Економічна безпека підприємства завжди стої ть у центрі уваги економістів, 
оскільки необхідно захистити підприємство від втрати маи на та прибутку. З метою 
подальшого дослідження необхідно спочатку розглянути сутність категорії  «економічна 
безпека підприємства». Економічна безпека підприємства постіи но досліджується у 
економічніи  літературі. Розглянемо деякі з них. 

У свої х наукових працях Дергачова Г.М. зазначає, що економічна безпека 
підприємства – це комплекс заходів, якии  розробляється для забезпечення економічної  
стіи кості підприємства при впливі негативних факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовищ. Метою цих заходів є ефективне функціонування і подальшии  розвиток 
підприємства. В результаті свої х досліджень приходить до висновку, що економічна 
безпека досягається в тому випадку, коли на підприємстві працюють 
висококваліфіковані і надіи ні люди [1]. 

В свою чергу Чернишов В.В. зазначає, що головною метою економічної  безпеки 
підприємства є забезпечення досягнення належного рівня конкурентоспроможності 
через мінімізацію фінансових ризиків, а відтак розширення цілеи  та завдань 
стратегічного розвитку [2]. 

Деякі дослідники вважають, що в цілому економічну безпеку підприємства можна 
охарактеризувати як комплексне поняття, що стосується всіх сфер діяльності 
підприємства, характеризує умови и ого функціонування і може досягатися через 
управління усіма елементами системи. Така система забезпечує власне функціонування 
і виконує свої  функції  в динамічних умовах ринку [3]. 
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На думку Фісуненко П.А., під забезпеченням економічної  безпеки підприємства 
варто розуміти процес створення умов досягнення достатнього рівня економічної  
безпеки за рахунок захисту від загроз, що базується на принципах, функціях, методах і 
засобах, спрямованих на підвищення ефективності, інноваціи ності та 
конкурентоспроможності діяльності підприємства [4]. 

З метою формування свого якісного визначення категорії  «економічна безпека 
підприємства» необхідно відштовхнутися від мети підприємства, під якою розуміється 
досягнення високих результатів над витратами. Таким чином, економічна безпека 
повинна захистити всі системи господарювання підприємства з метою досягнення 
зростання и ого продуктивності та рентабельності. І якщо більшість економістів звертає 
увагу спочатку на класифікацію загроз, то доцільніше розглянути спочатку самі процеси, 
ї х системи, ї х забезпеченість ресурсами та показники якості ї х ведення.  

Системою економічної  безпеки підприємства є комплекс організаціи но-
управлінських, режимних, технічних заходів, спрямованих на якісну реалізацію захисту 
інтересів підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз. З урахуванням конкретних 
завдань, умов конкурентної  боротьби, специфіки бізнесу підприємства, будується и ого 
система економічної  безпеки. Система економічної  безпеки кожного підприємства 
також суто індивідуальна. І ї  повнота та дієвість багато в чому залежать від наявної  в 
державі законодавчої  бази, що виділяються керівником підприємства, матеріально-
технічних та фінансових ресурсів, розуміння кожним із співробітників важливості 
забезпечення безпеки бізнесу, а також від знань та практичного досвіду начальника 
системи економічної  безпеки, якии  безпосередньо заи мається побудовою та 
підтримкою в «робочому стані» самої  системи. 

Особливістю і водночас складністю при побудові системи економічної  безпеки є 
тои  факт, що ї ї  дієвість практично повністю залежить від людського чинника. Як показує 
практика, навіть за наявності на підприємстві професіи но підготовленого начальника 
служби безпеки, сучасних технічних засобів складно досягти бажаних результатів доти, 
доки в колективі кожен співробітник не усвідомлює важливість та необхідність 
впроваджуваних заходів економічної  безпеки. 

Загальновизнаним фактом у світовіи  економіці є безпосередня залежність 
економічної  безпеки від достовірності обліку та фінансової  звітності. Підтвердженням 
цього є банкрутство великих компаніи , причиною яких стали порушення та шахраи ства 
у бухгалтерському обліку та фінансовіи  звітності. До обліково-економічної  системи 
можуть бути включені різні види звітності: фінансова, податкова, управлінська, 
нефінансова. У цьому обліково-аналітична система має відповідати інтересам як 
зовнішніх, так і внутрішніх користувачів. Від якості організації  бухгалтерського обліку 
перебуває у пряміи  залежності економічна безпека не лише окремих підприємств, а и  
усієї  соціально-економічної  сфери держави, а також світової  економіки. 

Отже, економічна безпека підприємства – це рівень захищеності всієї  економічної  
системи підприємства, включаючи такі процеси, як забезпечення та контроль якості 
господарювання, захист від зовнішніх та внутрішніх загроз з метою підвищення вартості 
маи на підприємства. Забезпечення та контроль якості господарювання завжди 
здіи снювалося на основі бухгалтерського обліку підприємства. Оскільки 
бухгалтерськии  облік – це система безперервного збору, документування та 
узагальнення інформації  про господарську діяльність підприємства, и ого маи но та 
зобов'язання. Саме на основі даних бухгалтерського обліку формується інформація про 
зовнішні і внутрішні загрози підприємства, що виникають. Отже, організація 
бухгалтерського обліку – один із головних елементів забезпечення економічної  безпеки 
підприємства. 

З Національних стандартів бухгалтерського обліку до способів ведення 
бухгалтерського обліку належать способи групування та оцінки фактів господарської  
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діяльності, погашення вартості активів, організації  документообігу, інвентаризації , 
застосування рахунків бухгалтерського обліку, організація регістрів бухгалтерського 
обліку, обробки інформації . 

Таким чином, за всіма елементами способу ведення бухгалтерського обліку зможе 
сформуватися група загроз для економічної  безпеки підприємства. Спосіб ведення 
бухгалтерського обліку відображається в обліковіи  політиці підприємства. Відповідно, 
облікову політику розробляє головнии  бухгалтер або бухгалтер, до компетенції  якого 
входить дана функція. І вже на даному етапі, а саме при розробці облікової  політики, 
виникають загрози як зовнішні, так і внутрішні.  

1. Внутрішні ризики – ризики, пов'язані з недостатньою кваліфікацією 
бухгалтерів підприємства. Тоді виникають такі загрози:  

- спотворення інформації  в маи бутньому;  
- невідповідне формування облікової  політики підприємства;  
- виникнення дефіциту достовірної  інформації  в обліку.  
2. Зовнішніи  ризик – ризики, пов'язані зі швидкістю зміни законодавчих та 

нормативних актів у галузі регулювання бухгалтерського обліку. Тут формуються 
загрози, пов'язані з  

- формуванням недостовірної  інформації  для бухгалтерського обліку,  
- наявністю порушень з боку підприємства, що ведуть до штрафних санкціи .  
Усі виділені загрози призводять насамперед до зниження прибутку, отже, до 

зниження вартості маи на. 
Можливі загрози формуються з урахуванням різних чинників, основними у тому 

числі є специфіка діяльності підприємства, и ого цілеи  і завдань. І ефективність 
застосування способу бухгалтерського обліку повинна бути на контролі и  аналізуватися, 
на що зазвичаи  керівники не звертають увагу. Неможливо один раз сформувати свіи  
спосіб бухгалтерського обліку, необхідно постіи но вивчати загрози, що виникають, і 
прагнути ї х мінімізувати. А процес мінімізації  загроз автоматично сформує якіснии  
спосіб ведення бухгалтерського обліку. 

Для досягнення наи кращих результатів діяльності підприємства необхідно 
враховувати, що будь-яке підприємство включає складну різнопланову систему 
взаємодіючих елементів. Це сотні ланцюжків різних діи , що виникають у ситуації , якою 
потрібно ефективно керувати. Якісне управління цими ситуаціями відбувається завдяки 
інформаціи ніи  функціональніи  складовіи  економічної  безпеки підприємства, що 
включає облікову та аналітичну інформацію, яка оперативно відображає всі процеси 
управління підприємством, допомагає відстежувати ефективність використання 
ресурсів, виявляє відхилення від запланованого та, що наи головніше, забезпечує 
економічну безпеку. 

Провідну роль в об'єднанні бухгалтерської  та аналітичної  інформації  в єдине ціле 
заи має бухгалтерськии  облік. Саме бухгалтерськии  облік забезпечує своєчаснии  облік 
усіх господарських операціи , підтверджує документами, узагальнює бухгалтерську 
інформацію та класифікує ї ї . Бухгалтерськии  облік як інформаціи на система дозволяє 
формувати об'єктивну інформацію про суб'єкт господарювання та надає користувачам 
інформацію про реальнии  стан фінансово-господарської  діяльності суб'єктів 
господарювання. 

У процесі аналізу синтетичного та аналітичного обліку саме бухгалтерія однієї  з 
перших отримує доступ до проміжної  та кінцевої  інформації  і не може не реагувати на ї х 
значення та зміст, особливо якщо результати діяльності підприємства суттєво 
відхиляються від кошторису витрат та виникають невиробничі витрати та збитки. Те 
саме відбувається і з подальшим бухгалтерським наглядом та контролем, якии  полягає 
в аналізі та оцінці результатів виробничої  та фінансової  діяльності підприємства за 
даними бухгалтерської  звітності. 
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У рамках постіи ного управлінського контролю бухгалтерія вживає заходів щодо 
запобігання утворенню вузьких місць, розкрадань, незаконних та неефективних 
грошових та матеріальних витрат. У бухгалтерському обліку не нехтується організація 
безпеки підприємства, складське обладнання, дебіторська та кредиторська 
заборгованість, своєчасність та правильність облікових процесів, відстежуються 
податки та прирівняні до них платежі. 

Система бухгалтерського обліку в Украї ні представлена трьома видами 
бухгалтер-ського обліку: фінансовим, податковим та управлінським. Забезпечення 
економічної  безпеки підприємств досягається системою заходів, спрямованих на 
попередження, виявлення, виявлення, локалізацію та ліквідацію загроз незалежно від 
джерела ї хнього походження. На рис. 1 представлена система заходів забезпечення 
економічної  безпеки суб'єкта господарювання через призму побудови системи 
бухгалтерського обліку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Місце бухгалтерського обліку в забезпеченні економічної безпеки 
підприємства 

Бухгалтерськии  облік як система інформаціи ного забезпечення та 
функціонального управління є сполучною ланкою між особами, які прии мають рішення 
та господарською діяльністю. На основі обліку визначається економічна діяльність, 
обробляються отримані дані, зберігаються певнии  час, а також обробляються дані таким 
чином, щоб вони стали корисною інформацією; передається інформацію через звіти тим, 
хто використовує ї ї  для прии няття управлінських рішень. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, дані бухгалтерського обліку – наи важливіша ланка до ухвалення 
управлінських рішень всередині і поза підприємством. Облік надає кількісну інформацію 
для планування, контролю, збереження та аналізу активів. Бухгалтерськии  облік не 
тільки встановлює факти господарської  діяльності підприємства, а и  безпосередньо 
впливає на результати діяльності через свіи  аналітичнии  характер, тобто надає 
докладну та достовірну інформацію про причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ 
і процесів. Бухгалтерська інформація дає можливість побудувати комплекснии  аналіз 
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господарської  діяльності, платоспроможності та рівня ліквідності активів, склавши 
кредитну політику. Ключовим чинником, визначальним для економічної  безпеки 
бізнесу, є бухгалтерськии  облік, якии  систематизує всю необхідну інформацію та 
отримує першочерговии  доступ до важливої  інформації . Інформація, отримана від 
бухгалтера, використовується менеджерами для ухвалення важливих тактичних та 
стратегічних рішень. За підсумками цих рішень підприємство функціонує у 
маи бутньому. І саме бухгалтерськии  облік визначає економічне становище суб'єкта 
господарювання. 
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Анотація 
Стаття присвячена актуальному напряму прийняття управлінських рішень – забезпечення економічної 
безпеки. Поточна ситуація кардинально змінила підхід управлінців до даного питання, і на основі 
опрацьованих наукових та інформаційних джерел зазначаємо зміщення дискусії від обговорення 
доцільності забезпечення економічної безпеки до конкретних рішень з її забезпечення. Головною метою 
даної публікації є розгляд економічної безпеки на різних інституційних рівнях, визначення головних чинників 
її формування та дослідження впливу на цей процес інноваційного розвитку. Встановлено, що економічна 
безпека є запорукою тривалого розвитку та захищеності, а тому її підтримка та формування є 
актуальним заданням для дослідження. Її розглядають на різних рівнях управління: державному, 
регіональному та на рівні підприємства. Визначено головні ознаки економічної безпеки підприємства: 
економічну рівновагу та конкурентоспроможність з деталізованим їх описом. Досліджено суть 
економічної безпеки регіону та зазначено, що не можна стандартизувати підхід до формування економічної 
безпеки регіонів, бо кожен із них є унікальним та потребує індивідуального підходу з огляду на географічне 
положення, спеціалізацію, ресурсний потенціал та господарські можливості. Представлено порівняння 
основних елементів економічної безпеки країни та регіонів за такими напрямами: економічна 
незалежність/ автономність, стійкість і стабільність національної економіки, здатність до 
саморозвитку і прогресу. Розглянуто суть інноваційної діяльності з урахуванням затверджених визначень 
в нормативно-законодавчих актах України. Визначено, що активізувати інноваційний розвиток 
неможливо без вивчення зарубіжного досвіду інноваційної діяльності, а саме аналізу моделей інноваційного 
розвитку економіки провідних країн світу, і на основі вивчення даного напряму систематизовано 
інструменти активізації інноваційного розвитку в зарубіжних країнах. Визначені перспективи подальших 
наукових досліджень, зокрема інноваційний розвиток є основою формування економічної безпеки, а 
взаємовплив на формування економічної безпеки трьох рівнів: держави, регіонів, бізнесових структур, 
потребує подальшого дослідження. 
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Abstract 
The article considers the modern direction of management decision-making - ensuring economic security. The current 
situation has radically changed the managers' approach to this issue, and on the basis of developed scientific and 
informational sources, we outline the shift of the discussion from the discussion of the feasibility of ensuring economic 
security to specific decisions on its provision. The main purpose of this research is to consider economic security at 
various institutional levels, to determine the main factors of its formation and to study the impact on this process of 
innovative development. It has been established that economic security is the key to long-term development and 
security, and therefore its support and formation is an urgent task for research. It is considered at different levels of 
management: state, regional and enterprise level. The main signs of economic security of the enterprise are 
determined: economic Innovations in the system of strategic management of the security of the national economy in 
conditions of risks and uncertainties of globalization essence of the economic security of the region was studied and 
it was stated that it is not possible to standardize the approach to the formation of the economic security of the 
regions, because each of them is unique and requires an individual approach in view of the geographical location, 
specialization, resource potential and economic opportunities. The comparison of the main elements of the economic 
security in the country and regions is presented in the following areas: economic independence/autonomy, 
sustainability and stability of the national economy, the ability for self-development and progress. The essence of 
innovative activity is considered, taking into account the approved definitions in the regulatory and legislative acts 
of Ukraine. It was determined that it is impossible to activate innovative development without studying the foreign 
experience of innovative activity, namely the analysis of models of innovative development of the economy of the 
leading countries in the world, and based on the study of this direction, tools for activating innovative development 
in foreign countries were systematized. Prospects for further scientific research, in particular, innovative development 
as the basis of the formation of economic security, and the mutual influence on the formation of economic security of 
three levels: the state, regions, business structures requires further research, were identified. 

Keywords: innovative development, economic security, business structures, regions, state administration, 
competitiveness. 

JEL classification: O31; O32 

Вступ 

Інноваціи на діяльність виступає в якості важливої  складової  і дієвого чинника 
процесу забезпечення розвитку та економічної  безпеки різних економічних систем, 
оскільки створює безумовні переваги в конкурентному середовищі та при правильному 
використанні інноваціи них інструментів здатна зменшити ризики функціонування на 
основі випереджаючого реагування на можливі загрози та вчасне використання 
можливостеи , що відкриваються в зовнішньому середовищі. Саме здатність до 
саморозвитку базується на основі можливостеи  здіи снювати модернізацію процесів, 
розвивати інтелектуальнии  та трудовии  потенціал, що и  може відбутися лише за 
рахунок інноваціи ної  діяльності та прагнення до постіи ного впровадження нових 
рішень. Тож, дослідження питань інноваціи ної  діяльності та економічної  безпеки є 
надзвичаи но актуальним в поточних умовах як для суб’єктів господарювання, так і для 
управлінських структур державного та регіонального рівнів. 

Питанням ролі інноваціи  та інноваціи ної  діяльності на розвиток підприємства, 
регіону, краї ни та формування на ціи  основі ї х економічної  безпеки присвячені роботи 
низки науковців нашої  краї ни, зокрема Бои ко К.К. [1], Гордієнко В.П. [2], Джолос Т.В. [2], 
Денисенко М.П. [3], Колісніченко П.Т. [3], Гомон Н.М. [3], Крук О. [6], Малишко В.М. [7], 
Неустроєв Ю.Г. [8, 9], Охріменко І.В. [10], Вдовенко Н.М. [10], Овчаренко Є.І. [10], 
Гнатенко І.А. [10], Фурманчук О.С [12] тощо. Варто зазначити системнии  підхід до 
викладення матеріалу в працях зазначених науковців, але в поточних умовах варто 
більше орієнтуватися при формуванні рекомендації  на основі ситуаціи них рішень, бо все 
настільки швидко змінюється, поширюються інформаціи ні технології  на всі сфери 
життя та функціонування господарських суб’єктів та державних установ, що прии няті 
рішення на основі ретроспективного аналізу може не відповідати темпам розвитку 
інноваціи ної  діяльності и  спричиняти втрату можливостеи , а невчасно використана 
можливість може швидко перетворитися на загрозу, в тому числі и  економічніи  безпеці. 
  



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4.  

225 

Формулювання цілей статті 

Головною метою даної  публікації  є розгляд економічної  безпеки на різних 
інституціи них рівнях, визначення головних чинників ї ї  формування та дослідження 
впливу на цеи  процес інноваціи ного розвитку.  

Виклад основного матеріалу 

Економічна безпека є запорукою тривалого розвитку та захищеності, а тому ї ї  
підтримка та формування є актуальним заданням для дослідження, що доцільно 
розглядають на різних рівнях управління: державному, регіональному та рівні 
підприємства. При цьому наявність економічної  безпеки на нижчому рівні забезпечує ї ї  
на вищому. Не може краї на мати економічну безпеку, якщо підприємства чи інші 
організації  є економічно нестабільними та не мають перспектив розвитку. З іншого боку, 
саме державна політика створює умови для розвитку як бізнесових структур так і 
регіонів. Погоджуємося з вченими [3], що в останні роки відбувалось поступове 
зменшення можливостеи  розвитку економіки на інноваціи них засадах та загальне 
погіршення конкурентоспроможності украї нських промислових підприємств та ї х 
продукції  як на вітчизняних, так і на світових товарних ринках. Як наслідок, намітилась 
стабільна динаміка формування загроз економічніи  безпеці держави в цілому. За таких 
обставин досягнення відповідного стану захищеності можливе за рахунок 
гармонізаціи ного розвитку суб'єктів господарювання у результаті ефективного 
використання та розподілу ресурсів різних видів. 

Серед головних ознак економічної  безпеки підприємства можемо виділити 
економічну рівновагу та конкурентоздатність. Суть економічної  рівноваги полягає у 
забезпеченні збалансованого функціонування з врахуванням циклічності, що спонукає 
до підтримки оптимальної  структури капіталу, ліквідності та платоспроможності, 
досягнення поставлених цілеи . Конкурентоспроможність спрямована на створення та 
збереження конкурентних позиціи  в ринкових умовах та високої  мінливості 
зовнішнього середовища, що можливо при впровадженні інноваціи них рішень та 
створення на ї х основі стіи ких конкурентних переваг, що важко піддаються копіюванню 
конкурентами. 

Економічна безпека регіону зазвичаи  розглядається як сукупність досліджень за 
такими напрямами, як стіи кість регіонального господарського механізму, цілість 
регіональної  системи управління, програми економічного розвитку регіонів, заходи з 
подолання депресивності регіону тощо. При цьому не можна стандартизувати підхід до 
формування економічної  безпеки регіонів, бо кожен із них є унікальним та потребує 
індивідуального підходу з огляду на географічне положення, спеціалізацію, ресурснии  
потенціал та господарські можливості.  

Крук О. стверджує, що економічна безпека регіону є складною категорією, яка 
складається з трьох наи важливіших блоків [6, с. 147]:  

1. Автономність – фінансова та інноваційна незалежність; можливість 
контролю органів влади за усіма ресурсами на регіональному рівні; досягнення рівня 
виробництва, ефективності і якості продукції, який забезпечує її 
конкурентоспроможність; використання економічного потенціалу регіону та ін.;  

2. Стійкість, стабільність, забезпеченість та збалансованість –забезпечення 
безпечного рівня регіонального розвитку; захист всіх форм власності; створення надій-
них умов і гарантій для підприємницької активності; стримування дестабілізуючих 
факторів; недопущення серйозних розривів у розподілі доходів; відповідність потреб та 
можливостей регіону; зростання добробуту мешканців регіону та ін.;  

3. Здатність до відновлення, самовдосконалення, прогресу та розвитку – 
створення умов та сприятливого клімату для інвестицій та інновацій, цифрова 
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трансформація регіонів, постійна модернізація виробництва, реструктуризація та 
фінансове оздоровлення, підвищення рівня професійного розвитку працівників та ін. 

Повністю погоджуємося з таким підходом та вважаємо, що в переліку наведені й 
вичерпно пояснено кожен із зазначених блоків та відслідковується важливість 
інноваційної діяльності у формуванні економічної безпеки регіонів. Для забезпечення 
високого результату виділяють п’ять ключових детермінант, зокрема людський капітал, 
приріст населення, доступ до ринків різних рівнів, економічна та соціальна стійкість 
громад, наявність конкурентоспроможних бізнес-структур в регіоні та ефективне 
міжгалузеве і міжурядове партнерство [8, с. 43]. Щодо людського капіталу, варто 
зазначити, що вагому роль відіграють якісні його характеристики, що відображають 
освіту, навички, здібності, здатність комунікувати, стресотійкість тощо. 

Економічна безпека країни формується на основі успішних та стабільних регіонів. 
Основні елементи є подібними до регіональних, але трішки відрізняються за суттю. 
Порівняльна характеристика наведена в табл. 1. 
Таблиця 1. Порівняння основних елементів економічної безпеки країни та регіонів 

Основні 
елементи 

Країна Регіони 

Економічна 
незалежність/ 
автономність 

можливість здійснення державного 
контролю над національними 

ресурсами, спроможність 
використовувати національні 
конкурентні переваги для 

забезпечення рівноправної участі у 
міжнародній торгівлі; 

фінансова та інноваційна незалежність; 
можливість контролю органів влади за 
усіма ресурсами на регіональному рівні; 
використання конкурентоспроможності  
регіону на внутрішньому та зовнішніх 

ринках та ін.; 

Стійкість і 
стабільність 
національної 
економіки 

міцність і надійність усіх елементів 
економічної системи, захист усіх форм 
власності, створення гарантій для 

ефективної підприємницької 
діяльності, стримування 
дестабілізуючих факторів 

забезпечення безпечного рівня 
регіонального розвитку; захист всіх форм 
власності; створення надійних умов і 

гарантій для підприємницької активності; 
стримування дестабілізуючих факторів; 

недопущення серйозних розривів у 
розподілі доходів; відповідність потреб та 

можливостей регіону; зростання 
добробуту мешканців регіону та ін. 

Здатність до 
саморозвитку і 

прогресу 

спроможність самостійно реалізувати і 
захищати національні економічні 
інтереси, здійснювати постійну 

модернізацію виробництва, ефективну 
інвестиційну та інноваційну політику, 
розвивати інтелектуальний і трудовий 

потенціал країни 

створення умов та сприятливого клімату 
для інвестицій та інновацій, цифрова 
трансформація регіонів, постійна 

модернізація виробництва, 
реструктуризація та фінансове 
оздоровлення, підвищення рівня 

професійного розвитку працівників та ін. 

Тож, інновації  для суб’єктів економіки сьогодні відіграють вирішальну роль у 
формуванні конкурентних переваг та є чинником забезпечення високої  репутації . Як 
свідчить світовии  досвід, саме інновації  є умовою економічного зростання. Вони є 
фундаментом інноваціи ної  безпеки [12], а и  відповідно, сприяють і формуванню 
економічної  безпеки. 

В сучасних умовах господарювання інновації  – це необхіднии  і об’єктивнии  
чинник конкурентоспроможного розвитку кожного суб’єкта господарювання. Украї на 
стала на інноваціи нии  шлях розвитку економіки. На користь цього свідчить велика 
кількість заходів, прии нятих на державному рівні, зокрема, прии няття в новіи  редакції  
Закону Украї ни «Про наукову і науково-технічну діяльність» [4]; Концепція науково-
технологічного та інноваціи ного розвитку Украї ни [11], яка передбачає підвищення 
конкурентоспроможності економіки на основі структурно-інноваціи ної  моделі 
економічного зростання, інтенсивного технічного та технологічного оновлення 
виробництва. 
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Суть інноваціи ної  діяльності встановлюється згідно зі ст. 1 Закону Украї ни «Про 
інноваціи ну діяльність», та передбачає що «…інноваціи на діяльність – діяльність, що 
спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і 
послуг…» [5].  

Активізувати інноваціи нии  розвиток неможливо без вивчення зарубіжного 
досвіду інноваціи ної  діяльності, а саме аналізу моделеи  інноваціи ного розвитку 
економіки провідних краї н світу. Кожна з краї н світу, опираючись на свіи  ресурснии  
потенціал та рівень и ого використання, використовує свою модель розвитку економіки, 
притаманну саме ї и . Залежно від інноваціи ної  політики, яку провадить держава, 
Т. Захарова виділила три групи краї н:  

1) краї ни, орієнтовані на лідерство в науці, реалізацію великих цільових проєктів, 
що охоплюють всі стадії  інноваціи ного циклу, причому значна частка науково-
інноваціи ного потенціалу припадає на ВПК (Великобританія, США, Франція);  

2) краї ни, що створюють сприятливии  інноваціи нии  клімат для покращення умов 
ведення бізнесу та здіи снення економічної  діяльності (Німеччина, Швеція, Швеи царія);  

3) краї ни, які стимулюють нововведення шляхом розвитку інноваціи ної  
структури та опанування досягненнями світового НТП, поєднуючи науку і виробництво 
(Південна Корея, Японія) [10]. 

Основними інструментами підтримки та спонукання до інноваціи ного розвитку в 
зарубіжних краї нах є пільгове кредитування, пільгове оподаткування, субсидії , 
податкові знижки, дотації , цільове фінансування, кредитні гарантії  та довгострокові 
позики (рис. 1). 

Інвестиціи но-інноваціи на спрямованість моделі розвитку економіки Украї ни 
формує базові акценти на здіи снення фундаментальних наукових досліджень та пошук 
альтернативних джерел фінансування перспективних інвестиціи них проєктів та ї х 
подальшу реалізацію у реальнии  сектор економіки. Побудова такої  системи можлива 
лише в рамках реалізації  низки реформ і створення інституціи ного підґрунтя (уніфікації  
законодавства до вимог ЄС, створення інфраструктури інноваціи но-інвестиціи ної  
діяльності, забезпечення макроекономічної  стабільності та прогнозованості 
економічної  політики) з урахуванням взаємозалежності та взаємовпливу всіх складових 
економічної  безпеки [2, с. 19].  

Рис. 1. Інструменти активізації інноваційного розвитку в зарубіжних країнах 

К. Бои ко подав ґрунтовнии  аналіз ролі держави в інноваціи ному розвитку регіо-
нів: «Державне регулювання інноваціи ного процесу на сучасному етапі є однією із голов-
них умов розвитку економіки. Необхідність державного регулювання інноваціи них про-
цесів зумовлена передусім масштабами фінансових витрат на проведення досліджень та 
реалізацію ї х результатів, реалізацію нововведень, значними капіталовкладеннями на 
технічне переоснащення виробництва тощо. Існують інноваціи ні процеси, які взагалі не 
можуть здіи снюватися на комерціи них засадах (фундаментальні наукові дослідження, 
результати яких не можуть бути комерціалізовані та ін.)» [1, с. 15]. 
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Отже, забезпечення економічної  безпеки на основі інноваціи ної  діяльності є 
складною системою, що включає реалізацію із залученням різних інструментів, методів, 
економічних важелів, форм управління стимулів, що застосовуються суб’єктом 
управління (державою, регіональними органами влади, колективом чи фізичною 
особою) з метою запровадження інноваціи них рішень в сфері управління, виробничих 
та технологічних процесів, надання послуг, форм роботи з працівниками та управління 
талантами, рекламування та збуту, і на ціи  основі формувати стіи кі конкурентні 
переваги, що дозволять забезпечити стабільність розвитку у триваліи  перспективі, а 
запровадження інноваціи них інформаціи них технологіи  сприяє зменшенню поточних 
витрат та вищому рівні аналізу та прии няття зважених рішень на основі великого обсягу 
інформації . 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Інноваціи нии  розвиток є детермінантом у прискоренні інтенсивного економіч-
ного розвитку як підприємства, так і регіону, краї ни. Він сприяє впровадженню досяг-
нень науково-технічного прогресу з одного боку, а з іншого є стимулом до подальших 
наукових розробок і рішень. Інтенсивність такого розвитку є каталізатором економіч-
них процесів та створює умови для успішного функціонування ринкового середовища з 
належним рівнем конкурентоздатності. Успішні бізнесові структури забезпечують 
фінансовими ресурсами регіони свого функціонування, мають беззаперечнии  вплив на 
соціальнии  рівень населення та є основою формування економічної  безпеки регіону. 
При якісному регіональному управлінні, наявності збалансованих програм розвитку, 
врахуванні кращих практик регіонального розвитку та індивідуальному підході до 
особливостеи  певної  території  регіон формує свою економічну безпеку, що є як опорою 
для державної  економічної  безпеки, так і підтримуючою основою для розвитку 
бізнесових структур. Беззаперечно, що вирішальною є державна політика в даному 
напрямі (оподаткування, кредитування, цільове фінансування тощо) та ї ї  стратегічні 
рішення та домовленості на міжнародніи  арені. Таким чином, інноваціи нии  розвиток є 
основою формування економічної  безпеки, а взаємовплив на формування економічної  
безпеки трьох рівнів: держави, регіонів, бізнесових структур, потребує подальшого 
дослідження.  
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Анотація 
У статті розкрито методичні рекомендації застосування технологічного аудиту як обов’язкової частини 
обґрунтування напрямів та доцільності проведення реінжинірингових інноваційних перетворень на під-
приємстві. Запропоновано підхід до розуміння сутності та різновидів технологічного аудиту та їх взає-
мозв’язку з процесом реінжинірингу організації. Обґрунтовано функції технологічного аудиту в контексті 
інноваційно перетворюваного підприємства, з акцентом на плануванні, організації та контролі. Окреслено 
загальний контекст використання результатів технологічного аудиту для організації та керівництва 
процесом інноваційних перетворень виробничо-технологічної бази підприємства. Встановлено, що план 
технологічного аудиту як елемент заходів з проведення радикальних змін у діяльності підприємства є 
ключовим інструментом стратегічного управління, який дозволяє оцінити загальні обсяги і характер 
роботи, пов’язаної з інноваційним перетворенням виробництва, порівняти основні прогнозовані показники 
з реально одержуваними. Запропоновано основні процедури технологічного аудиту виробничої бази 
підприємства, серед яких виділено: аналіз фізичного та морального зносу основних виробничих фондів; 
розробка загального проєкту проведення технологічного реінжинірингу; формування портфелю проєктів 
для технологічного реінжинірингу підприємства та вибір організаційно-функціональних підходів до 
реалізації загального проєкту. Розкрито етапи проєкту технологічної санації виробництва та підходи до 
них. Розглянуті моделі розподілу ресурсів при розробці загального проєкту проведення технологічної санації 
виробництва. Встановлено, що в процесі розгортання програми реінжинірингу заходи його здійснення 
можна поділити на два види, що покращують бізнес, та заходи, що становлять елементи реінжинірингу 
та докорінно змінюють ефективність бізнесу та всієї виробничої діяльності. 
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and types of technological audit and their relationship with the reengineering process of the organization is 
proposed. The functions of a technological audit in the context of an innovatively transformed enterprise are 
substantiated, with an emphasis on planning, organization and control. The general context of using the results of 
the technological audit for the organization and management of innovative process transformations of the 
production and technological base at the enterprise is outlined. It is established that the technological audit plan is 
a key strategic management tool that allows assessing the overall scope and nature of work related to the innovative 
transformation of production, to compare the main forecasted indicators with the actual ones. The main procedures 
of the technological audit of the enterprise production base are proposed, among which the following are 
highlighted: analysis of physical and moral wear and tear of the main production assets; development of a general 
project for technological reengineering; formation of a portfolio of projects for technological reengineering of the 
enterprise and the selection of organizational and functional approaches to the implementation of the overall 
project. The project stages of the technological rehabilitation of production and approaches to them are disclosed. 
Considered models of resource distribution in the development of a general project for the technological 
rehabilitation of production. It was established that in the process of deploying the reengineering program, its 
implementation measures can be divided into two types that improve business, and measures that are elements of 
reengineering and fundamentally change the efficiency of business and all production activities. 

Keywords: innovations, technological audit, technological rehabilitation, reengineering, projects, models, stages of 
technological audit. 

JEL classification: O32 

Вступ 

Інноваціи ні перетворення на основі концепції  технологічного реінжинірингу – 
це особливии  вид інноваціи них перетворень. Незважаючи на наявність робіт, що 
описують сутність та особливості застосування концепції  реінжинірингу в сучасніи  
економіці [1, 2, 4, 5, 9-14], питанням щодо технології  та технологічної  основи вироб-
ництва недостатньо приділено уваги. У тои  же час головним пріоритетом відродження 
економіки повинна стати структурна перебудова наукомісткого ядра машинобу-
дування, насамперед виробництво машин та обладнання для добувної  промисловості, 
машинобудування для оборонно-промислового, атомно-енергетичного, ракетно-
космічного, авіабудівного комплексів, де продовжують генеруватися інноваціи ні 
цикли та створюється висококонкурентна продукція. Імпульс розвитку слід очікувати 
від інтеграціи ної  конверсії  шляхом організації  національних інноваціи но-фінансових 
корпоративних об'єднань у вигляді кластерів [1]. Основне завдання таких об'єднань – 
здіи снення диверсифікованого розвитку як на базі подвіи них технологіи  цивільного 
застосування для випуску конкурентоспроможних товарів для населення, так і за 
рахунок розширення експорту вітчизняних висококонкурентних товарів, що дозволя-
ють отримати додаткові притоки фінансових ресурсів. Останні слід спрямовувати на 
підтримку та розвиток наукового та технологічного потенціалу промисловості, у тому 
числі накопиченого в атомно-енергетичному, ракетно-космічному та авіабудівному 
комплексах. Концепція технологічного реінжинірингу полягає у тому, щоб верстато-
будування розвивалося не саме собою, а багатоступінчасто вписувалося у мегапроєкти. 
Верстатобудування необхідно відроджувати, відштовхуючись від вимог світового 
ринку та від потреб внутрішнього ринку. Це можуть бути транспортні, аерокосмічні та 
інші проєкти. Важливо досягти того, щоб вітчизняному верстатобудуванню пішли 
замовлення на обладнання від тих галузеи  та держкомпаніи , у які держава інвестувала 
та продовжує інвестувати суттєві кошти. Це енергетика, авіа- та суднобудування, 
автопром, космічна галузь, приладобудування, сільгоспмашинобудування, 
вагонобудування. Верстатобудування має бути основним гарантом реалізації  ї х потреб. 
Потрібно уникати практики придбання верстатів тільки за кордоном та вольовим 
зусиллям держави створювати свіи  внутрішніи  ринок [1]. Тому інноваціи ні 
перетворення технологічної  основи вітчизняних підприємств представляються 
важливою та актуальною задачею. 

Технології , що застосовуються в процесах реінжинірингу [1-8] базуються на широ-

кому спектрі ідеи , що дозволяють формувати різні моделі реінжинірингу змінної  
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структури та спрямованості. В зазначених роботах виділяють концептуальні, симуля-
ціи ні, цільові, системні, мережеві та орієнтовані на знання моделі реінжинірингу [5]. 
Якщо розглянути приклади проведення реінжинірингу, які приводять Хаммер і Чам-
пі [9], то в них були досягнуті наступні результати з покращення. Реінжиніринг бізнес-
процесів в компанії  «IBM Credit» привів до зростання продуктивності праці в 100 разів і 
зменшення часу процесів в 10 разів. При проведенні реінжинірингу в компанії  «Ford» 
кількість відділу оплати рахунків постачальників скоротилася з 500 осіб до 125, тобто 
продуктивність підвищилася в 4 рази. У третьому прикладі проведення реінжинірингу 
бізнес-процесу проєктування нової  фотокамери в компанії  «Kodak» були досягнуті 
результати зі скорочення часу процесу в два рази. Тому можна прочитати, що межами 
реінжинірингу є наступні величини покращень – 2, 4, 10 і більше разів або 50%, 75%, 90% 
і більше відсотків, відраховані від початку процесу реінжинірингу. У разі постіи ного 
вдосконалення поліпшення показників становить 5-20% [5]. Усі перелічені результати 
стосуються бізнес-процесів. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є розробка методичних рекомендаціи  щодо застосування 
технологічного аудиту як обов’язкової  частини обґрунтування напрямів та доцільності 
проведення реінжинірингових інноваціи них перетворень. 

Виклад основного матеріалу 

У вітчизняніи  та зарубіжніи  практиці під реінжинірингом розуміється радикальне 
переосмислення та перепроєктування ділових процесів для досягнення різких, 
стрибкоподібних покращень головних показників діяльності компанії , таких як 
вартість, якість, сервіс та темпи. Термін «реінжиніринг бізнес-процесів» запровадив 
М. Хаммер [5]. В тои  же час корінних перетворень можуть потребувати не тільки бізнес-
процеси, але всі елементи виробничої  системи. Саме такого підходу до реінжинірингу 
потребують сьогодні украї нські підприємства. Реінжиніринг – складнии  процес. Перед 
и ого проведенням необхідно скласти прогноз щодо можливих наслідків та прии няти 
рішення щодо можливості и ого застосування в конкретніи  організації . 

Технологічнии  аудит визначається як цільовии  аналіз та обробка даних 
функціональної , міжфункціональної  та виробничо-технічної  сукупності інформації . 
Технологічнии  аудит можна розділити на дві основні частини: стратегічнии  і тактичнии  
технологічнии  аудит. Технологічнии  аудит являє собою за своєю суттю постіи нии  і 
різнобічнии  процес збору та аналізу інформації , спрямованої  на пошук концептуальних 
підходів для проведення інноваціи них перетворень виробничо-технологічної  бази 
підприємства. Стратегічнии  технологічнии  аудит забезпечує формування умов для 
пошуку нових, у тому числі и  нестандартних рішень (відхід від неперспективних 
технологіи , перехід на нові технології  з використанням реінжинірингових підходів, 
зміна пріоритетності використання вже наявних перспективних технологіи  та ін.). 

Тактичнии  технологічнии  аудит є формою аналізу виробничо-технологічної  бази 
на основі наявних у розпорядженні підприємства інформаціи них інструментів 
(номенклатура продукції , ціни, собівартість продукції , робіт та послуг, технології  ї х 
виконання, організація робіт, управління процесами та ін.) для подальшого проведення 
окремих цільових процедур бреи нстормінгу, таких як функціонально-вартіснии  аналіз 
продукції , що випускається, оцінка ефективності деяких локальних пропозиціи  та ін. 

Оскільки технологічнии  аудит це процес або функція всередині інноваціи но 
перетворюваного підприємства, то, як і будь-якии  процес, він вимагає управління на 
основі поділу наи важливіших функціи . У цьому контексті загальнии  процес 
технологічного аудиту можна розділити на декілька функціи  у відповідності з 
основними елементами управлінського циклу. 

Планування – це установка цілеи  і розробка планових завдань з метою ї х 
досягнення в задании  час. При цьому цілі повинні бути реалістичні, обґрунтовані и  чітко 
розподілені між групами виконавців, а завдання абсолютно конкретні. Наприклад: 
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з’ясувати, які процеси та процедури відбуваються або мають місце на об’єкті завдання 
(цех, ділянка, служба, підрозділ); проаналізувати, як вони регулюються и  управляються; 
вивчити, від яких факторів і впливів залежить результат; визначити, яка повинна бути 
реакція управлінців, думка безпосередніх виконавців та ін. 

Організація – це підбір и  угрупування виконавців завдань відповідної  кваліфікації  
та забезпечення необхідних умов для досягнення цілеи . Персонал виконавців 
попередньо повинен бути забезпечении  детальними інструкціями щодо виконання 
окремих видів аналітичних оцінок, пов’язаних з подальшим проведенням технологічної  
санації  підприємства. 

Керівництво процесом технологічного аудиту – вплив на дії  виконавців у напрямі 
досягнення цілеи  аналізу та отримання достовірних даних. 

Контроль – перевірка діяльності персоналу груп у рамках встановленого 
алгоритму діи  і виконання інструкціи  для вжиття заходів щодо зменшення відхилень 
від них. 

Корекція (регулювання) – за необхідності (при появі нездоланних труднощів у 
реалізації  алгоритму діи  виконавців) зміни цілеи  або умов ї х досягнення. 

У загальному контексті використання результатів технологічного аудиту для 
організації  та керівництва процесом інноваціи них перетворень виробничо-
технологічної  бази підприємства полягає: 

- у визначенні цілей, концептуальних рішень перетворення виробництва, 
основних завдань і способів проведення технологічної санації; 

- у формуванні на цій основі плану проведення найбільш важливих робіт, 
обсягів, та строків їх виконання; 

- у прийнятті рішень, які дозволяють виконувати роботи відповідно до 
загального плану проведення технологічної санації в задані терміни, не виходячи за 
рамки визначеного для цих цілей бюджету. 

Формування на основі матеріалів технологічного аудиту самого плану 
технологічної  санації , як правило, є стратегічним завданням і виділяється як окремии  
захід, що перебуває під постіи ним контролем топ-менеджменту підприємства. 
Виконання конкретних планових завдань та ї х корекцію на основі контролю зазвичаи  
відносять до оперативного управління в режимі «on-line», основні операції  якого мають 
універсальнии  характер.  

Очевидно, що план технологічного аудиту як складова частина заходів загального 
процесу проведення радикальних змін у діяльності підприємства є основним 
інструментом стратегічного управління, якии  дозволяє оцінити загальні обсяги і 
характер роботи, пов’язаної  з інноваціи ним перетворенням виробництва, порівняти 
основні прогнозовані показники з реально одержуваними. Усі ці функції  і заходи з 
технологічного аудиту знаходяться виключно в компетенції  керівника підприємства і 
топ-управлінців, які здіи снюють проведення технологічної  санації . У полі ї х особливої  
уваги має бути аналіз причин розбіжності очікуваних і реальних результатів проведених 
інноваціи них перетворень. Основним інструментом у цьому питанні є проведення 
факторного аналізу причин, що викликали необхідність оперативного втручання в 
процес технологічної  санації , а точніше визначення джерела причин и  оцінка 
адекватності вжитих заходів. Різного роду відхилення в рамках конкретного підрозділу 
дають уявлення про ефективність и ого діяльності для визначення основного напряму 
інноваціи них перетворень. У процесі технологічного аудиту щодо розробки загального 
проєкту технологічної  санації  підприємства необхідна увага повинна бути приділена 
також видам та питоміи  вазі витрат, які не пов’язані з основною виробничою діяльністю, 
тобто з невиробничими витратами: перевитратам сировини, матеріалів, комплекту-
ючих та ін. у процесі виробництва, зберігання, транспортування; перевитратам енергії  
та паливних ресурсів на виробничі и  невиробничі потреби; перевитратам фінансів при 
придбанні сировини, матеріалів, комплектуючих, енергії . 
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Ці відомості, у процесі проведення технологічного аудиту, можуть бути отримані 
на основі аналізу даних за результатами роботи підприємства у поточному та 
попередньому звітних періодах. 

Для прикладу розглянемо узагальнено основні процедури технологічного аудиту 
виробничої  бази підприємства. Очевидно, що першим кроком у вирішенні цього 
завдання повинен бути аналіз фізичного та морального зносу основних виробничих 
фондів, тобто виділення груп технічного обладнання до 5 років, до 10 років, до 15 років 
і більше. Далі, з цих груп виділяється обладнання для випуску продукції  підприємства 
(включаючи номенклатуру перспективних виробів, що готуються до випуску), що 
забезпечує 80-90% и ого (підприємства) збутової  діяльності. 

Уже на цьому етапі технологічного аудиту досвідченим експертам достатньо 
аналітичних даних для оцінки загальної  картини стану технічного парку виробничо-
технологічної  бази підприємства. Якщо до цих даних додати аналіз основних часових 
складових структури виробничого циклу цієї  номенклатури продукції , оцінку рівня 
механізації , автоматизації , використання інформаціи них технологіи  і порівняти все це з 
сучасним рівнем конкурентоспроможних підприємств, а також трендом очікуваних або 
можливих тенденціи  зміни ринкової  кон’юнктури, то необхідність проведення 
радикальних технологічних змін на основі реінжинірингового підходу стає очевидною. 
Очевидним також є и  те, що основним важелем інноваціи них перетворень може бути 
тільки інтелектуальнии  інструментаріи , що спирається на сучасні технологічні 
досягнення та вже апробовані зарубіжні и  вітчизняні методи та досвід досягнення 
конкурентоспроможності підприємства. Одним з показників ефективності виробничого 
механізму є оцінка в рамках технологічного аудиту системи управління якістю як 
підтвердження спроможності підприємства забезпечити високі кондиції  продукції , що 
випускається. Процедура такої  оцінки є багатокомпонентною, оскільки передбачає не 
тільки технологічнии  аудит, але и  аналіз різних видів управлінської , виробничої  та 
збутової  діяльності. Так, наприклад, основними компонентами аудиту якості системи 
управління є аудит підсистеми розвитку підприємства, аудит якості умов праці, аудит 
якості підсистеми управління персоналом, аудит підсистеми підготовки та підвищення 
кваліфікації  кадрів, аудит підсистеми планування та обліку, аудит інформаціи ної  
системи в цілому. І це далеко не всі матеріали, необхідні для проведення процедури 
бреи нстормінгу ї ї  учасниками. Важливе значення для очікуваних результатів мають і 
такі дані, як оцінка якості інженерної  технічної  документації , аудит якості НДДКР 
підприємства, аудит підсистеми тестування розробок на етапі НДДКР та ін. Поряд з 
технологічним аудитом важливу роль на етапі бреи нстормінгу можуть мати дані аудиту 
підсистеми підготовки виробництва та якості виробничих процесів, які, крім аудиту 
якості виробничої  документації , включають матеріали аудиту якості виробничого та 
екологічного середовища, якості діючих на підприємстві технологічних процесів, 
тестового обладнання, якості використовуваних матеріалів, аудит системи 
превентивних діи  контролю якості та ін. 

Етап 2. Розробка загального проєкту проведення технологічного реінжинірингу 
виробництва. Розробка загального проєкту технологічного реінжинірингу виробництва 
проблемного підприємства з урахуванням даних попереднього прогнозу – це 
проведення комплексу взаємопов’язаних робіт, для виконання яких виділяються 
відповідні ресурси і встановлюються певні терміни. Особлива увага при розробці такого 
проєкту має приділятись питанню ефективного керівництва и ого створенням, оскільки 
на всіх етапах проєктних робіт необхідна участь цілого колективу фахівців у різних 
областях техніки і технологіи . Робота такого колективу повинна плануватися з 
урахуванням діяльності інших колективів, підрядників та ін. 

Проєкт, у широкому розумінні цього терміну, зазвичаи  починається у вигляді 
«туманної » ідеї  як спонтанної  реакції  на негативну інформацію про результати фінансо-
во-економічної  діяльності підприємства. Реальні обриси він може набути и  оформитись 
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у вигляді проєкту комплексу різного роду заходів на основі даних технологічного аудиту 
з урахуванням фінансових, економічних, організаціи них та інших факторів зусиллями 
спеціально створеного колективу, завданням якого має бути розробка первинних 
(ескізних варіантів) загального проєкту інноваціи них перетворень підприємства. 

На практиці перші етапи розробки проєкту технологічної  санації  виробництва 
пов’язані з оцінкою сформованих ідеи  і стосуються раціональної  оцінки корисності ідеи  
щодо встановлених цільових критерії в.  

Оскільки оцінка генерованих ідеи  має евристичнии  і якіснии  характер, то 
визначення наи більш оптимальної  з них на основі класичного дослідження зазвичаи  
неможливе через відсутність узагальненого критерію ї х ефективності. У тои  же час вибір 
загального проєкту технологічної  санації  та розподіл наявних чи потенціи но можливих 
ресурсів включає визначення того, які з відповідних ідеи  слід прии няти за основу 
проєкту. Процес вибору зазвичаи  тісно пов’язании  з плануванням робіт над проєктом, 
тобто календарним плануванням виконання завдань. Саме в цьому полягає основнии  
зміст системного аналізу над висунутими та прии нятими за основу ідеями. 

Планування робіт над загальним проєктом має передбачати також детальне 
визначення організаціи них взаємовідносин проєктантів і виробничників. Керівництво 
створенням проєкту з боку топ-менеджменту підприємства в процесі и ого здіи снення 
полягає головним чином у зіставленні поточних витрат і стану проєкту із запланова-
ними витратами і загальним станом робіт, а також у коригуванні концептуальної  основи 
проєкту в разі великих відхилень, у разі необхідності – до вибору нового варіанту. 

Управління процесом створення загального проєкту технологічної  санації  тісно 
пов’язане з плануванням витрат і термінів виконання етапів робіт, включаючи розподіл 
ресурсів, а в необхідних випадках і перерозподілом ї х між окремими інноваціи ними 
проєктами відповідно до співвідношення стану виконання проєкту та витрат, а також 
зміною цього стану в часі. Взагалі, сам процес створення такого значного для 
підприємства проєкту є в усіх відношеннях процесом творчим. Етапи проєкту повинні 
деталізуватися до рівня окремих завдань із встановленням реперних точок, тобто 
тимчасових координат, відповідних термінів завершення окремих видів робіт. Така 
деталізація необхідна для обґрунтування оцінки часу и  ресурсів, необхідних для 
виконання загального проєкту технологічної  санації  виробництва. 

Творчии  елемент процесу створення проєкту пов’язании  не тільки із загальним 
формулюванням проблеми підприємства, а швидше за все з поданням загальної  
сукупності окремих, приватних підпроблем, паралельне або послідовне вирішення яких 
дозволяє охоплювати широку та складну діяльність виробничої  організації  в цілому. 
Процес логічного поділу загальної  проблеми на окремі елементи призводить до 
отримання субоптимального рішення. Відхилення від оптимуму буде мінімальним, 
якщо проблему розділити на непересічні підпроблеми. 

Загальнии  підхід до розробки такого великомасштабного для підприємства 
проєкту, як проєкт технологічної  санації  виробництва, полягає в наступному: 

1. Розгляд центрального завдання розв’язуваної проблеми. 
2. Визначення вхідних і вихідних даних для його вирішення. 
3. Визначення джерел необхідної інформації. 
4. Визначення та вибір необхідних методів вирішення центрального завдання. 

Після отримання відповідей на ці питання проводиться поступова деталізація 
загального завдання, у тому числі факторів, що впливають на її вирішення, і перш за все 
– це обсяг виділених або необхідних коштів та строки виконання. 

Наступним етапом є визначення змінних, які можуть змінюватись керівництвом 
підприємства. При цьому слід, по можливості, точно визначити ці змінні, щоб розділити 
всі параметри на задані и  такі, які керівництво може розглядати в якості керованих. 
Визначення керованих змінних, на першии  погляд, може видатись простим завданням, 
хоча в реальних умовах це далеко не так. Неправильне вирішення цього питання може 
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істотно погіршити загальнии  проєкт технологічної  санації . Справа в тому, що в процесі 
розробки проєкту виділяються і некеровані змінні, тобто такі параметри, які не можуть 
бути змінені керівництвом підприємства, але можуть мати істотнии  вплив на рішення, 
що прии маються, з інноваціи ного перетворення виробничої  основи підприємства. 

І нарешті, визначення технологічних параметрів перетворення. Будь-яка 
технологія описується сукупністю констант і параметрів, які визначають граничні 
значення змінних і співвідношення між ними. Особливо це важливо при моделюванні 
складних технологічних процесів. Втім, багато технологічних процесів можна описати 
досить простими способами. 

Будь-яке прии няте при розробці загального проєкту технологічної  санації  
виробництва рішення має бути ефективним. Показники ефективності служать основою 
для оцінки конкретних рішень, розглянутих питань і завдань. У більшості випадків 
використовується кілька показників ефективності. Наи більш важливі з них 
визначаються на початкових стадіях проєктування. 

Етап закінчення робіт над загальним проєктом інноваціи них перетворень 
пов’язании  безпосередньо з формуванням портфеля конкретних технологічних 
проєктів і можливим перерозподілом ресурсів, що виділяються для и ого реалізації . Етап 
безпосереднього впровадження технології  має в основному організаціи нии  характер, а 
оперативне управління ходом робіт повинно відбуватися в режимі «on-line». 

Науковии  аспект розробки загального проєкту технологічної  санації  виробничої  
основи підприємства полягає у використанні (у необхідних випадках) методів дослід-
ження операціи  у сфері управління і, зокрема, для вирішення проблем вибору проєкту, 
планування робіт над проєктом та ефективного керівництва процесом реалізації . 

Процес вибору або розробки загального проєкту можна розглядати як процес 
послідовного формування портфеля технологіи , які необхідно покласти в основу 
інноваціи них перетворень. У кінці кожного періоду часу склад портфеля може зазнавати 
певних змін, обумовлених низкою чинників, наприклад, можливістю придбання тієї  чи 
іншої  технології . Портфель інноваціи них проєктів складається з цілого ряду локальних 
проєктів, які в поточнии  момент виконуються, і проєктів, які знаходяться в плані 
розробників. Визначення пріоритетності конкретних інноваціи них проєктів має для 
підприємства виключно важливе значення, оскільки прии няті рішення з ї х реалізації , як 
правило, тягнуть за собою великі організаціи ні зобов’язання, невиконання яких може 
бути пов’язано зі значними фінансовими витратами. У тои  же час оптимізація рішень 
щодо вибору проєктів або визначення пріоритетності ї х реалізації  в реальних умовах 
виключно складна, оскільки для цих рішень часто характернии  поділ відповідальності 
за вибір проєкту та розподіл ресурсів, а також розпливчастість організаціи ної  
відповідальності за безпосередніи  вибір проєктів. 

При поділі відповідальності вибір проєктів і встановлення пріоритетності ї х 
реалізації  проводиться на одному рівні управління підприємством, тоді як ресурси 
виділяються на іншому рівні управління. Теоретично, якщо два організаціи них рівня 
управління можуть мати різну точку зору щодо цілеи  і безлічі обмежень (фінансових, 
організаціи них, технічних), то це природно є перешкодою для досягнення загального 
оптимального рішення. Наприклад, функцію довгострокового планування виконує 
колектив розробників загального проєкту технологічної  санації  виробництва і, 
відповідно, встановлює черговість реалізації  проєктів, що входять у портфель 
інноваціи них перетворень підприємства. Виробничі підрозділи, виходячи зі свої х умов і 
обмежень, пов’язаних з необхідністю паралельного виконання виробничої  програми та 
використання потужностеи  з випуску продукції , можуть обрати іншу черговість 
реалізації  технологічних проєктів. Очевидно, що виходом з такої  ситуації , в першу чергу, 
є врахування зв’язків між бюджетами відділів розробників і бюджетами (ЦФО) 
виробничих підрозділів, а також узгодження організаціи них і технічних питань на рівні 
топ-менеджменту підприємства. 
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У будь-якому разі слід мати на увазі, що бюджет, якии  виділяється на розробку 
загального проєкту технологічної  санації  виробництва, істотно залежить від обмежень 
на верхню межу фінансових можливостеи  підприємства. Крім того, бюджети для 
проєктантів (розробників) встановлюються в основному на весь рік і не можуть 
враховувати нових варіантів окремих рішень, у тому числі и  по виробничим підрозділам, 
які можуть виникнути протягом цього періоду часу. 

Таким чином, окремі рішення про формування портфеля інноваціи них проєктів 
для проведення технологічної  санації  виробництва можуть прии матися на різних рівнях 
управління підприємством. На стратегічному рівні, тобто на рівні планування 
проведення інноваціи них перетворень всієї  виробничо-технологічної  основи 
підприємства, здіи снюється, а точніше, планується вибір можливої  стратегії  проведення 
всього комплексу робіт з технологічної  санації  виробництва. На тактичному рівні 
(рівень виробничого підрозділу) визначаються в основному конкретні терміни та 
способи реалізації  конкретних проєктів, що включаються в портфель інноваціи них 
перетворень виробничої  основи підприємства. 

У кожному разі, на обох цих рівнях у процесі прии няття рішення щодо вибору 
складу и  обсягу робіт в рамках конкретних проєктів по проведенню технологічної  
санації  виробництва бере участь велика кількість людеи . Деякі з них відповідають за 
забезпечення всієї  повноти та достовірності необхідної  інформації , наприклад, про 
потенціи ні можливості збуту оновленої  на основі технологічних перетворень продукції , 
потенціи ні обсяги прибутку від реалізації  конкретного проєкту, інші – відповідальні за 
інформацію про обмеження різного роду ресурсів та ін. Звідси випливає необхідність 
встановлення жорсткої  схеми повноважень і відповідальності виконавців конкретних 
робіт на всіх рівнях управління як по вертикалі, так і по горизонталі, що особливо 
важливо для великих машинобудівних підприємств. 

Зрозуміло, існують и  інші шляхи ухвалення рішень щодо вибору конкретних 
проєктів, наприклад, на основі моделювання процесу вибору. В основі наявного досить 
великого числа моделеи  лежать, як правило, оцінки експертів, економічні показники, 
або обсяги розподілу капіталовкладень і фінансових коштів. Існують типи моделеи , що 
використовуються в основному керівниками-практиками для вирішення 
пріоритетності виконання завдань з проведення технологічної  санації  виробництва на 
основі сформованого портфеля. При цьому слід розуміти, що ряд моделеи  мають в 
основному досліднии  характер і використовуються для розв’язання завдання 
оптимального розподілу коштів та ресурсів у процесі розробки всього комплексу 
технологічних проєктів, що включаються в портфель інноваціи них перетворень. 

Звернення до експертних оцінок пов’язано з тим, що інформація, яка 
використовується на стадії  розробки загального проєкту технологічної  санації  
виробництва, має головним чином якісні показники, а керуючі змінні можуть мати 
більшии  ступінь невизначеності. У цьому випадку запропоновані проєкти досить часто 
прии маються або відкидаються на підставі думок, висловлених експертами. 

Як інструмент для використання експертних оцінок на практиці дуже часто 
використовується проста оцінна модель: 

𝑻𝒋 =∑𝑺𝒊𝒋𝑾𝒊

𝒊

 (1) 

де 𝑺𝒊𝒋 – бали i-го критерію для j-го проєкту; 
𝑾𝒊 – ваговии  множник кожного критерію оцінки; 
𝑻𝒋 – сумарна оцінка (в балах) для кожного проєкту. 
Зрозуміло, що попередньо повинна бути розроблена шкала оцінок для основних 

характеристик проєкту на основі даних минулого досвіду або на основі очікуваних в 
маи бутньому характеристик. Для кількісних критерії в наи частіше використовуються 
величини витрат, прибутку та ін. 
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Для встановлення пріоритету проєктів можна використовувати різні економічні 
показники. При розробці технологічних проєктів у розвинених краї нах наи частіше 
використовується показник значущості проєкту (показник Ольсена) [17]. 

ЗПо =
𝑝1⋅𝑝2⋅𝑝3⋅𝑆⋅𝑃⋅𝑛

вартість проекту
, (2) 

де 𝒑𝟏 – імовірність успішного завершення робіт над проєктом; 
𝒑𝟐 – імовірність успішного впровадження проєкту на підприємстві; 
𝒑𝟑 – імовірність успішної  реалізації  результатів впровадження проєкту; 
S – річнии  обсяг продажів виробів нової  продуктової  лініи ки; 
Р – дохід від реалізації  одиниці продукції  (вироби); 
n – життєвии  цикл виробу (в роках). 
Для інвесторів та акціонерів зазвичаи  розраховується показник повернення 

капіталу (показник Харта) [17]. 

ППКХ =
𝑝𝐺∗

𝑅∗+𝐷∗+𝐹∗+𝑊
, (3) 

де р – імовірність успішної  реалізації  результатів впровадження проєкту; 
𝑮∗  – приведена величина валового прибутку; 
𝑹∗ – приведені прямі витрати на дослідницькі та проєктні роботи з проєкту 

технологічної  санації  підприємства; 
𝑫∗ – приведені прямі витрати на впровадження проєкту; 
𝑭∗ – приведені прямі витрати основного капіталу; 
𝑾 – обіговии  капітал. 
Наведені показники доступні для розуміння и  прості у визначенні, що дозволяє 

широко ї х використовувати керівникам, відповідальним за прии няття рішень і, що 
особливо важливо, на ї х основі можна оцінювати проєкти на більше ніж одному рівні 
фінансування. 

Розглянемо модель розподілу капіталовкладень при розробці загального проєкту 
проведення технологічної  санації  виробництва, які дозволяють в неявніи  формі 
встановлювати можливі варіанти інноваціи них перетворень підприємства відповідно 
до розміру коштів, що виділяються на ці цілі. 

У загальному вигляді задача може бути сформульована таким чином: знаи ти 
𝒎𝒂𝒙∑ 𝒗𝒋(𝒙𝒋)𝒋 , при обмеженні∑ 𝒙𝒋 ≤ 𝑩𝒋 , де xj – витрати на проєкт, В – величина загального 
бюджету для всього портфеля інноваціи них проєктів, необхідних для проведення 
технологічної  санації  виробництва (j = 1, 2, ..., n); 𝒗𝒋(𝒙𝒋) – цільова функція, яка може бути 
лініи ною, нелініи ною чи однозначною, що означає постіи не значення величини и  одну 
и  ту саму величину витрат 𝒙𝒋 для кожного j проєкту. 

У цілому ж модель розподілу капіталовкладень стає моделлю економічних 
показників, при яких оцінки витрат стають показниками пріоритету, оскільки вони, як 
правило, виступають головним критерієм оцінки. 

При такіи  інтерпретації  моделі значення очікуваних показників прии має вигляд 
𝒎𝒂𝒙∑ 𝒗𝒋𝒑𝒋(𝒙𝒋)𝒋 , де 𝒑𝒋(𝒙𝒋), - и мовірність отримання оцінки 𝒗𝒋. 

Що стосується показника якості проєкту (показник Ансофа) [17], то наи частіше 
він виступає в якості додаткового і визначається за формулою: 

ПЯП =
𝑝1 ⋅ 𝑝2 ⋅ 𝑝3 ⋅ (𝑇 + 𝐵) ⋅ 𝐸∗

сумарні капіталовкладення
 (4) 

де, Т і В технічні та економічні показники, виражені в балах, при прии нятіи  системі 
ї х оцінки, Е* – приведена величина доходу проєкту. 

Якщо питання стосується завдання розподілу ресурсів при розробці загального 
проєкту проведення технологічної  санації  виробництва, то, по суті, воно зводиться до 
задачі визначення термінів виконання окремих проєктів, що включаються у загальнии  
портфель інноваціи них перетворень. При визначенні термінів можливе або 
вирівнювання потреб у ресурсах при дотриманні обмежень на тривалість виконання 
робіт по кожному проєкту, або мінімізація загальної  вартості ресурсів та штрафних 
санкціи  за затримку виконання проєкту. Якщо мова и де про фінансові ресурси, то 
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частіше за все виникає проблема розподілу між проєктами додаткових фінансових 
коштів. Взагалі, завдання розподілу ресурсів є окремим питанням, що вимагає 
докладного розгляду в рамках інших завдань, пов’язаних з підготовкою до проведення 
технологічної  санації  виробництва. 

Етап 3. Формування портфелю проєктів для технологічного реінжинірингу 
підприємства та вибір організаціи но-функціональних підходів до реалізації  загального 
проєкту. Як було показано вище, дії  топ-менеджменту щодо формування інноваціи ної  
стратегії , яка передбачає технологічну санацію виробничої  основи підприємства, 
повинні орієнтуватись на добре сформульовані стратегічні цілі інноваціи них 
перетворень та існуючі проблеми колективу. Тільки на ціи  основі топ-менеджмент може 
сформувати матеріальне, фінансове, технічне и  організаціи не уявлення про реалізацію 
цих цілеи  і зупинитись на виборі варіантів (альтернатив) ї х досягнення у формі 
інноваціи них проєктів технологічної  санації  виробництва. Останніи  етап і є основою 
процедури формування портфеля інноваціи них проєктів. 

Зрозуміло, процедури та принципи відбору інноваціи них проєктів, зокрема 
проєктів, що включаються в портфель технологічної  санації  підприємства, 
відрізняються від процедур і принципів відбору звичаи них інвестиціи них проєктів, 
оскільки інноваціи ні проєкти є значно складнішими и  дорожчими у фінансовому 
відношенні. Вони вимагають не тільки високої  кваліфікації  персоналу підприємства, але 
и  більш глибокого опрацювання та ретельної  оцінки ризиків. З іншого боку, якщо такі 
проєкти засновані на захищених патентами технологіях, технічних рішеннях, 
програмних продуктах, дизаи ні та брендах, то це дозволяє розраховувати на більшии  
економічнии  виграш, що певною мірою компенсує початкову невизначеність ринкових 
умов. Динамічна ринкова кон’юнктура, жорстка конкуренція призводить до того, що 
процес формування портфеля інноваціи них проєктів для проведення технологічної  
санації , починаючи з процесу ї х вибору, оточении  невизначеностями, зумовленими 
впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, що вимагає більшої  управлінської  гнучкості 
та сміливості у прии нятті рішень у порівнянні з будь-якими іншими видами діяльності. 

Взагалі процес прии няття рішення в частині формування портфелю інноваціи  
може ґрунтуватися або на основі порівняльного аналізу інноваціи них проєктів, або на 
основі використання теорії  прии няття рішень. Дослідження операціи  являє собою 
сукупність систематизованих методів, що дозволяють всебічно аналізувати проблеми та 
прии мати рішення в умовах невизначеності. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

До основних умов проведення реінжинірингу крім процесної  орієнтації  відно-
сяться амбітні цілі з використанням сучасних інформаціи них технологіи . Необхідно 
забезпечити належну мотивацію усіх ланок управлення та розуміння необхідності змін, 
що проводяться у колективі. Проведення всього комплексу робіт технологічного 
реінжинірингу потребує спеціального бюджету. Як показує практика, для реалізації  
наміченої  програми оптимізації  інноваціи ної  діяльності підприємства важливо чітко 
визначити та розподілити ролі, обов'язки та відповідальність кожного учасника. В 
процесі реалізації  проєкту з реінжинірингу слід забезпечити постіи нии  моніторинг 
результатів робіт. Під час розгортання програми реінжинірингу слід також розрізняти 
заходи, що покращують бізнес, та заходи, що становлять елементи реінжинірингу та 
докорінно змінюють ефективність бізнесу и  усієї  виробничої  діяльності. 
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Анотація 
В роботі наведено синтез мікропроцесорної вимірювальної системи динаміки та енергетики мобільних 
машин. Визначено, що вимірювальні системи, що використовуються для дослідження роботи автомобілів, 
тракторів та машинно-тракторних агрегатів на сьогоднішній день не в змозі виміряти безліч параметрів 
функціонування у динаміці при виконанні технологічних процесів у сільському господарстві. Застосування 
мікропроцесорів змінює структуру цифрової частини приладів. Значні обчислювальні можливості 
мікропроцесорів дозволяють використовувати складніші алгоритми роботи. При цьому знижуються 
вимоги до аналогової частини вимірювального приладу та забезпечуються високі метрологічні та 
експлуатаційні характеристики. На основі мікропроцесору створено вимірювальну систему для 
визначення динамічних та тягово-енергетичних показників функціонування мобільних машин. Основним 
елементом даної системи є обчислювальний модуль, що складається з обчислювального елементу 
мікропроцесору STM32F407, який обробляє дані з датчиків та мікропроцесорного елементу збору та 
зберігання даних. Як накопичувач інформації використовується жорсткий диск, твердотільний 
накопичувач або USB Flash drive. У обчислювальному модулі встановлено сенсорний дисплей для 
відображення параметрів та керування вимірювальною системою, тому його можна використовувати без 
зовнішнього персонального комп'ютера. Кількість та типи датчиків, якими оснащується машина при 
випробуваннях, залежить від її виду та параметрів, необхідних для вивчення. Для визначення динаміки 
трактора або елементів агрегату використовується інерційний вимірювальний пристрій, що 
складаються з гіроскопів та датчиків прискорень, кількість яких залежить від кількості випробуваних 
елементів. Вимірювальна система динамічних та енергетичних параметрів тракторів та машинно-
тракторних агрегатів застосовувалася при дослідженні колісного трактора ХТЗ-242Т. Визначено 
залежність тягового зусилля сівалки та спектральної щільності. Результати експериментальних 
досліджень довели ефективність використання мікропроцесорної вимірювальної системи під час 
проведення польових та лабораторних випробувань тракторів та машинно-тракторних агрегатів. 

Ключові слова: мікропроцесор, вимірювальна система, трактор, експериментальні дослідження.  
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Abstract 
The paper presents a synthesis of a microprocessor-based measuring system for the dynamics and energy of mobile 
machines. It was determined that the measuring systems used to study the operation of cars, tractors and machine-
tractor units today are not able to measure many parameters of functioning in dynamics during the execution of 
technological processes in agriculture. The use of microprocessors changes the structure of the digital part of devices. 
Significant computing capabilities of microprocessors allow the use of more complex work algorithms. At the same 
time, the requirements for the analog part of the measuring device are reduced and high metrological and operational 
characteristics are ensured. Based on the microprocessor, a measuring system was created to determine the dynamic 
and traction-energy indicators of the functioning of mobile machines. The main element of this system is a computing 
module consisting of an STM32F407 microprocessor computing element that processes data from sensors and a 
microprocessor element for data collection and storage. A hard disk, solid-state drive or USB Flash drive is used as an 
information storage device. The computing module has a touch display for displaying parameters and controlling the 
measuring system, so it can be used without an external personal computer. The number and types of sensors with 
which the machine is equipped during testing depends on its type and parameters required for study. To determine 
the dynamics of the tractor or unit elements, an inertial measuring device is used, consisting of gyroscopes and 
acceleration sensors, the number of which depends on the number of tested elements. The measuring system of 
dynamic and energy parameters of tractors and machine-tractor units was used in the study of the KhTZ-242T 
wheeled tractor. The dependence of the traction force of the seeder and the spectral density was determined. The 
results of experimental studies proved the effectiveness of using a microprocessor measuring system during field and 
laboratory tests of tractors and machine-tractor units. 

Keywords: microprocessor, measuring system, tractor, experimental studies. 

Вступ 

Вимірювальні системи, що використовуються для дослідження роботи автомо-
білів, тракторів та машинно-тракторних агрегатів, на сьогоднішніи  день не в змозі 
виміряти безліч параметрів функціонування у динаміці при виконанні технологічних 
процесів у сільському господарстві. З появою сучасних сільськогосподарських агрегатів 
питання визначення якості та кількості контрольованих параметрів під час роботи 
машинно-тракторних агрегатів стали більш актуальними. 

Відомі вимірювальні системи є універсальними або використовуються в 
автоматизованих системах управління технологічними процесами. Недоліком таких 
систем є и  те, що з ї х допомогою можна лише контролювати проміжні значення 
параметрів функціонування мобільних машин сільськогосподарського призначення [1]. 
Інші системи мають невелику кількість датчиків, тому вимірюють обмежену кількість 
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параметрів функціонування машин, за якими розраховуються тягові та енергетичні 
параметри математично за запропонованими методологіями [2]. За витратою палива з 
достатньою точністю можна визначити енергетичні показники МТА [3, 4]. Траєкторії  
руху трактора або автомобіля визначають за допомогою GPS прии мачів [5], що 
встановлюються на сільськогосподарських тракторах чи автомобілях. 

У сучасних вимірювальних системах використовуються мікропроцесори (МП) для 
обробки даних від вимірювальних каналів [1, 6]. 

Відмінними особливостями мікропроцесора є широкі функціональні можливості 
та універсальність застосування. Це визначає значнии  діапазон використання МП. 

Поряд з такими характерними областями застосування засобів обчислювальної  
техніки, як калькулятори, спеціальні обчислювачі, контролери, міні та мікро-ЕОМ, МП 
успішно використовуються в пристроях управління технологічними процесами, 
системах зв'язку, в побутовіи  радіо- та електроапаратурі.  

Широкою сферою застосування МП є вимірювальна техніка. Поява перших мікро-
процесорних вимірювальних приладів, «інтелектуальних» приладів, визначила новии  
напрям розвитку приладобудування. У міру вдосконалення мікропроцесорної  техніки 
складність таких приладів зростає і все більше реалізуються можливості мікропро-
цесорів. Застосування МП визначило новии  підхід як до проєктування, так і експлуатації  
вимірювальних приладів. 

Основним завданням під час проєктування вимірювальних приладів було и  
залишається досягнення певних метрологічних характеристик. На різних етапах 
розвитку вимірювальної  техніки це завдання вирішувалося різними методами. Це і 
технологічні методи, які зводилися до вдосконалення технології , конструктивні та 
структурні. Структурні методи набули особливого розвитку при створенні цифрових 
вимірювальних приладів. Поліпшення метрологічних характеристик та розширення 
функціональних можливостеи  приладів досягалося реалізацією певних структур, 
знаи дених у більшості випадків евристичним шляхом. Удосконалення елементної  бази 
та велика інтеграція цифрових схем призвели до розробки структурно-алгоритмічних 
методів, у яких удосконалення структури поєднувалося з реалізацією обчислювальних 
операціи . Застосування зазначених методів дозволило виконувати автоматичну 
корекцію низки похибок вимірювань, поєднувати різні способи перетворення форми 
інформації  та забезпечувати при цьому високу швидкодію та розширення 
функціональних можливостеи  приладів. Прикладами реалізації  структурно-
алгоритмічних методів є конвеєрнии  аналого-цифровии  перетворювач (АЦП) [7], що 
інтегрує перетворювач двотактного інтегрування з корекцією похибок [8], інтегруючии  
функціональнии  АЦП з кусково-лініи ною апроксимацією [7]. 

Реалізація структурно-алгоритмічних методів значно спрощується під час 
використання МП. 

Головною особливістю мікропроцесорних вимірювальних приладів є ї хнє 
програмне управління. У цьому випадку під програмним управлінням розуміються два 
аспекти: реалізація алгоритму роботи приладу, функціи  управління та обчислення 
програмним шляхом; можливість перепрограмування вимірювального приладу у 
процесі експлуатації . 

Формулювання цілей статті 

Метою цієї  роботи є обґрунтування конструкції  та структури мікропроцесорної  
вимірювальної  системи динаміки та енергетики мобільних машин. 

Виклад основного матеріалу 

При програмніи  реалізації  алгоритму роботи забезпечуються зменшенням та 
уніфікацією цифрової  частини вимірювального приладу, оскільки носієм програми є 
напівпровідникові пристрої , що володіють вищим ступенем інтеграції , ніж інші 
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інтегральні схеми. Перепрограмування розширює функціональні можливості приладів, 
підвищує ї хню універсальність. У зв'язку з цим мікропроцесорні вимірювальні прилади 
менш схильні до морального старіння, більш пристосовані до модернізації . Модернізація 
мікропроцесорних вимірювальних приладів у більшості випадків полягає в заміні 
програмної  пам'яті, а апаратурно це зводиться до заміни кількох інтегральних схем 
пристрої в, що запам'ятовують. 

Мікропроцесорні прилади значно складніші за свої х попередників – цифрових 
вимірювальних приладів. Для цифрових вимірювальних приладів характерні структури 
з перехресними зв'язками, в яких вузли та блоки 1-5 з'єднані в певному порядку, 
характерному для даного приладу та алгоритму роботи (рис. 1, а). 
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Рис. 1. Структурні схеми мікропроцесорних вимірювальних систем 

У мікропроцесорних приладах використовують тои  самии  принцип внутрішньо 
приладової  організації , що и  при побудові вимірювальних систем. Наи більш пошире-
ними організаціями є радіальна та магістральна. При радіальніи  організації  обміну 
інформацією та передачі керуючих впливів здіи снюються через мікропроцесорнии  блок 
3 (рис. 1, б), а при магістральніи  організації  всі блоки 1-5 приладу з'єднуються за 
допомогою паралельних лініи  (рис. 1, в). При цьому лінії  групуються до ряду шин: 
адресної , інформаціи ної  та шини управління. 

Застосування МП змінює структуру цифрової  частини приладів. Значні 
обчислювальні можливості МП дозволяють використовувати складніші алгоритми 
роботи. При цьому знижуються вимоги до аналогової  частини вимірювального приладу 
та забезпечуються високі метрологічні та експлуатаціи ні характеристики [9]. 

Мікропроцесорні вимірювальні прилади – це прилади нового покоління. 
Більшість мікропроцесорних приладів замість кнопкових перемикачів з фіксацією 
використовує кнопкові перемикачі без фіксації  з підсвічуванням або з додатковим 
табло, що індикує режими роботи приладу. Збільшилося функціональне навантаження 
на органи управління передньої  панелі: за допомогою тих самих кнопкових перемикачів 
задаються режими роботи приладу, а за необхідності здіи снюється перепрограмування 
та введення числової  інформації  аналогічно тому, як це робиться в калькуляторах. 
Значно змінився цифровии  відліковии  пристріи . У мікропроцесорних вимірювальних 
приладах (крім звичаи них цифрових індикаторів) застосовуються буквено-цифрові та 
знакографічні індикаторні панелі, буквено-цифрова інформація вводиться на 
осцилографічну трубку. 

У мікропроцесорних приладах індикатор виконує кілька функціи : перша та основ-
на – це відображення вимірювальної  інформації ; друга – це індикація числової  інфор-
мації , що вводиться при програмуванні, третя – це індикація допоміжної  буквено-
цифрової  інформації , яка використовується: при налагодженні та контролі працездат-
ності приладу. При використанні мікропроцесорів у вимірювальних приладах зміни-
лася взаємодія між оператором та приладом. Оператор, якии  має певні навички програ-
мування, може ефективніше проводити експериментальні дослідження, адаптивно 
змінювати програму роботи приладу або системи. У тои  же час мікропроцесорні прилади 
полегшують роботу експериментатора, звільняючи и ого від трудомістких операціи  з 
калібрування приладів, тестової  перевірки та попередньої  обробки результатів вимірю-
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вань. Забезпечені стандартними інтерфеи сами мікропроцесорні вимірювальні прилади 
можуть працювати в автоматичному режимі з керуванням від обчислювального 
пристрою вищого рівня. У цьому випадку роль оператора зводиться лише до 
періодичного профілактичного контролю. 

На основі МП створено вимірювальну систему для визначення динамічних та 
тягово-енергетичних показників функціонування мобільних машин [1, 9]. 

Основним елементом даної  системи є обчислювальнии  модуль, що складається з 
обчислювального елементу мікропроцесору STM32F407, якии  обробляє дані з датчиків 
та мікропроцесорного елементу збору та зберігання даних. Як накопичувач інформації  
використовується жорсткии  диск, твердотільнии  накопичувач або USB Flash drive. У 
обчислювальному модулі встановлено сенсорнии  дисплеи  для відображення параметрів 
та керування вимірювальною системою, тому и ого можна використовувати без 
зовнішнього персонального комп'ютера.  

Структурна схема розробленої  вимірювальної  системи наведено на рис. 2.  
Кількість та типи дат-

чиків, якими оснащується ма-
шина при випробуваннях, за-
лежить від ї ї  виду та пара-
метрів, необхідних для вив-
чення. Для визначення дина-
міки трактора або елементів 
агрегату використовується 
інерціи нии  вимірювальнии  
пристріи , що складається з 
гіроскопів та датчиків прис-
корень, кількість яких зале-
жить від кількості випро-
буваних елементів. 

Вимірювальна система 
динамічних та енергетичних 

параметрів тракторів та машинно-тракторних агрегатів застосовувалася при 
дослідженні колісного трактора ХТЗ-242Т (рис. 3).  

 
Рис. 3.Загальний вигляд датчиків та їх розташування на тракторі ХТЗ-242К.20 

Рис. 2.Структурна схема розробленої 
вимірювальної системи 
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Середнє значення тягового зусилля для трьох дослідів складало Рср = 18 кН 
(рис. 4).  

 
Рис. 4. Залежності тягового зусилля сівалки від часу 

При швидкості руху  = 1,45 м/с розмах коливань тягового зусилля сівалки Р = 
13269 Н. З підвищенням швидкості до 2,3 м/с розмах коливань тягового зусилля 
підвищився до 18305 Н, а максимальне значення розмаху 20842 Н спостерігається на 
швидкості 4 м/с.  

Визначено залежність тягового зусилля сівалки (рис. 4) та и ого спектральні 
щільності (рис. 5). 

 
Рис. 5. Спектральні щільності тягового зусилля сівалки 

На частотах до 10-1 Гц спостерігається підвищення амплітуди спектральної 
щільності тягового зусилля сівалки до 5000 Н2/Гц (рис. 5). Це явище пов'язане з 
особливістю розрахунку спектральної щільності тягового зусилля. При русі зі 
швидкістю 1,45 м/с спостерігається гармоніка на частоті 1,61 Гц зі значення 770 Н2/Гц 
(SРкр(1,61) = 770 Н2/Гц). Підвищення швидкості руху до 2,3 м/с призводить до появи 
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трьох гармонік на частотах 1,33 Гц; 2,14 Гц та 4,88 Гц – SРкр(1,33) = 852 Н2/Гц, SРкр(2,14) 
= 1182   Н2/Гц, SРкр(4,88) = 517 Н2/Гц. При швидкості руху 4,08 м/с також спостерігається 
три гармоніки на частотах 2,17 Гц; 2,44 Гц та 3,64 Гц – SРкр(2,17) = 1104 Н2/Гц, SРкр(2,14) 
= 1208 Н2/Гц, SРкр(3,64) = 1040 Н2/Гц. Амплітуди спектральної щільності підвищуються 
із підвищенням швидкості руху. 

Буксування рушіїв трактора ХТЗ-242К становило не більше 15% (рис. 6).  

 
Рис. 6. Теоретична та дійсна швидкості руху, буксування коліс трактора 

На рис. 6 наведено такі позначення: υд – дійсна швидкість руху трактора, м/с; υт1, 
υт2, υт3, υт4 – теоретичні швидкості руху рушіїв трактора визначені за швидкістю 
обертання ведучого колеса (зірочки) (відповідно переднього правого, переднього 
лівого, заднього правого та заднього лівого коліс); δі – буксування і-го рушія,%. 

Мікропроцесорна вимірювальна система динаміки та енергетики мобільних 
машин дозволяє підвищити ефективність експериментальних досліджень. 

Результати експериментальних досліджень довели ефективність використання 
вимірювальної системи під час проведення польових та лабораторних випробувань 
тракторів та машинно-тракторних агрегатів [10]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

На основі мікропроцесору створено вимірювальну систему для визначення 
динамічних та тягово-енергетичних показників функціонування мобільних машин. 

Основним елементом даної  системи є обчислювальнии  модуль, що складається з 
обчислювального елементу мікропроцесору STM32F407, якии  обробляє дані з датчиків 
та мікропроцесорного елементу збору та зберігання даних. Кількість та типи датчиків, 
якими оснащується машина при випробуваннях, залежить від ї ї  виду та параметрів, 
необхідних для вивчення. Для визначення динаміки трактора або елементів агрегату 
використовується інерціи нии  вимірювальнии  пристріи  6, що складаються з гіроскопів 
та датчиків прискорень, кількість яких залежить від кількості випробуваних елементів. 

Вимірювальна система динамічних та енергетичних параметрів тракторів та 
машинно-тракторних агрегатів застосовувалася при дослідженні колісного трактора 
ХТЗ-242Т. Визначено залежність тягового зусилля сівалки та спектральні щільності. 
Результати експериментальних досліджень довели ефективність використання 
мікропроцесорної  вимірювальної  системи під час проведення польових та лабораторних 
випробувань тракторів та машинно-тракторних агрегатів. 
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Анотація 
Стаття присвячена огляду галузевих кадастрів, їх розвитку з використанням геоінформаційних техно-
логій та вдосконаленню правового регулювання системи даних кадастрів. Встановлено, що галузеві кадас-
три є інформаційною базою для ефективного управління природокористуванням і охороною навколиш-
нього природного середовища. Комплексний характер управління зумовлює необхідність досягнення 
повного взаємозв’язку між окремими компонентами інформаційного забезпечення, що стосуються харак-
теристик природних ресурсів. Галузеві кадастри є основою територіальних інформаційних систем, а 
комплексність інформації в них досягається шляхом використання розрахункових інтегральних показни-
ків, експертних оцінок на основі аналізу даних з урахуванням окремих природних ресурсів, а також даних 
моніторингу навколишнього середовища і державної статистики. Вказана важливість розвитку 
національної інфраструктури геопросторових даних, що дасть змогу надалі збільшити їх потенціал з 
метою вирішення надважливих державних завдань, а саме: управління надзвичайними ситуаціями, 
економічними процесами, ефективного управління у сфері комунального господарства та здійснення 
багатьох інших функцій державного управління. Розвиток ГІС-технологій в Україні перебуває на 
виробничому етапі розвитку, для якого характерне активне впровадження при оцінці вартості територій 
сучасних програмних продуктів, створення комплексних і тематичних оціночних електронних карт, 
застосування супутникових та GPS даних, використання можливостей Інтернету. Відповідальне та 
компетентне прийняття рішень щодо управління територіями, в тому числі під час здійснення 
просторового планування та здійснення землеустрою, потребує інтегрованого опрацювання та аналізу 
відомостей та геопросторових даних, що містяться у розрізнених відомчих та галузевих кадастрових та 
реєстраційних системах. Інтеграцію кадастрових даних різної якості слід розглядати як одне із найбільш 
нагальних та актуальних завдань. Розвиток геоінформаційних технологій та кадастрових систем 
вимагає напрацювання алгоритмів, що дозволятимуть у автоматизованому режимі та без участі людини 
поєднувати геодані, що мають відмінності у повноті матеріалів, їх актуальності, походженні, 
достовірності. Відкритість системи державних галузевих кадастрів сприяє можливості кожного 
громадянина отримати інформацію про природний ресурс, захисту прав та законних інтересів власників 
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таких ресурсів. Це обумовлює необхідність законодавчого регулювання порядку надання кадастрової 
інформації як окремої стадії кадастрового процесу. 
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Abstract 
The article is devoted to the review of branch cadastres, their development with the use of geographic information 
technologies and the improvement of the legal regulation of the cadastral data system. It is established that branch 
cadastres are an information base for effective management of nature and environmental protection. The complex 
management nature necessitates to achieve a full relationship between the individual components of information 
support related to the characteristics of natural resources. Sectoral cadastres are the basis of territorial information 
systems, and the complexity of information in them is achieved through the use of calculated integrated indicators, 
iterative expert assessments based on the analysis of data on individual natural resources, as well as environmental 
monitoring data and government statistics. The importance of developing a national infrastructure of geospatial 
data, which will further increase their capacity to address critical public challenges, namely: emergency management, 
economic processes, effective governance in the field of public utilities and many other public administration 
functions. The development of GIS technologies in Ukraine is at the production stage of development, which is 
characterized by active implementation in assessing the value of modern software products, creating comprehensive 
and thematic electronic maps, using satellite and GPS data, using the Internet. Responsible and competent decision-
making on territorial management, including the implementation of land planning and land management, requires 
integrated processing and analysis of information and geospatial data contained in separate departmental and 
sectoral cadastral and registration systems. The integration of cadastral data of different quality should be considered 
as one of the most urgent tasks. The development of geographic information technologies and cadastral systems 
requires the development of algorithms that will allow to combine geodata in an automated mode and without human 
intervention that have differences in the completeness of materials, their relevance, origin, reliability. The openness 
of the system of state branch cadastres promotes the ability of every citizen to obtain information about natural 
resources, protection of the rights and legitimate interests of the owners of such resources. This necessitates legislative 
regulation for providing procedure cadastral information as a separate stage of the cadastral process. 
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mechanisms, integration.  
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Вступ 

Для України природні ресурси – це національне багатство. Розуміючи значимість 
та унікальність природних ресурсів, необхідно на державному рівні володіти кількісною 
та якісною інформацією про їх стан, проводити їх моніторинг, охорону і контроль за 
використанням. Для інформаційного забезпечення здійснення екологічної політики в 
Україні ведуть земельний, лісовий, водний кадастри, кадастр родовищ і проявів 
корисних копалин та інші, або їх ще називають галузеві кадастри. 

Галузеві кадастри сьогодні розглядаються у двох аспектах: по-перше, як функція 
державного управління в галузі охорони довкілля, реалізація якої забезпечує раціона-
льне використання природних ресурсів; по-друге, як інформаційна система, що поклика-
на сприяти захисту та підтвердженню прав на природні ресурси та отримання повної і 
достовірної інформації про природні об’єкти. Закріплення в чинному законодавстві 
положення про відкритість кадастрових систем дає можливість використовувати 
інформацію галузевих кадастрів у різних сферах суспільного життя всіма учасниками, 
починаючи від державних органів та органів місцевого самоврядування і закінчуючи 
окремим громадянином [1]. 

Теоретичні і практичні проблеми регламентації  порядку ведення галузевих 
кадастрів у різні періоди часу було відображено в наукових працях представників 
багатьох галузеи  знань (економіки, ґрунтознавства, сільського господарства тощо): 
В.В. Дегтярьова [2], В.М. Заяць [3], В.Г. Мартин [4], О.Я. Микули, М.Г. Ступеня, В.Ю. Пересо-
ляка [5], Ю.Н. Палехи, М.В. Зеркаля, А.В. Олещенко [6], В. Сторожук, Г. Поллеи  [7], С. Тим-
ченко [8], В.К. Хільчевськии  [11] та інші.  

Сьогодні для розв’язання питання ефективного управління процесом викорис-
тання природних ресурсів зростає роль побудови єдиної  державної  інформаціи ної  
системи, яка б містила геопросторові дані різних кадастрів та інформаціи них систем. 
Тому виникає необхідність обґрунтування нових теоретичних та нормативних підходів 
до організації  ї х ведення, закріплення нормативної  основи взаємодії  кадастрової  функції  
з іншими функціями державного управління та створення єдиної  цілісної  системи 
наповнення бази даних галузевих кадастрів, адаптованої  до сучасних умов. 

Формулювання цілей статті 

Дослідження та обґрунтування проблем ведення галузевих кадастрів країни на 
підставі аналізу його сучасного стану та розвитку національної інфраструктури 
геопросторових даних. 

Виклад основного матеріалу  

Зараз в нашій державі різними ресурсними відомствами накопичено значну 
інформацію з обліку й оцінки різних видів природних ресурсів, проте відсутні єдина сис-
тема та методологія ведення кадастрів. Для того, щоб під час прийняття управлінських 
рішень, які можуть впливати на стан довкілля та використання природних ресурсів, 
комплексно враховувати регіональні особливості розміщення природних об’єктів та 
ресурсів, Кабінетом Міністрів України було затверджено «Положення про регіональні 
кадастри природних ресурсів» [13]. 

Регіональний кадастр природних ресурсів (РКПР) − офіційне поєднання даних 
про природні ресурси й об'єкти, необхідних для управління в галузі забезпечення стійко-
го розвитку адміністративної території. РКПР є основою територіальних інформаційних 
систем. Комплексність інформації в РКПР досягається шляхом використання розрахун-
кових інтегральних показників, експертних оцінок на основі аналізу даних з обліку 
окремих природних ресурсів, а також даних моніторингу навколишнього середовища і 
державної статистики. Дані регіональних кадастрів природних ресурсів у фізичних 
показниках відображають запаси і потоки ресурсів, потоки ресурсів між довкіллям та 

http://geoknigi.com/book_view.php?id=395
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економікою і потоки ресурсів усередині економіки. Але різні геопросторові дані створю-
ються та адмініструються різними суб’єктами: органами державної влади та місцевого 
самоврядування, іншими визначеними законодавством суб’єктами господарювання. 

Аналіз функціонального призначення галузевих кадастрів показує, що всі вони 
базуються на єдиній просторовій (геодезичній) основі і значною мірою на даних 
Державного земельного кадастру. Це пов’язано з тим, що земельні ділянки, які 
розташовані на відповідній території (країна, область, район, місто, селище), мають бути 
основою для накладання на них інформації про інші об’єкти нерухомого майна (будівлі, 
споруди, комунікації тощо), об’єкти водного й лісового кадастрів, гірничодобувної 
промисловості тощо.  

Ст. 31 Закону України «Про Державний земельний кадастр» [14] запроваджена 
нормативна вимога інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними 
системами держави. Пункт 2.1 «Порядку ведення Державного земельного кадастру» [15] 
відносить до відомостей Державного земельного кадастру всі відомості, що підлягають 
внесенню до нього у порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та 
інформаційними системами. Це положення створює загальні передумови узгодження 
інформації державного земельного, лісового, водного та інших кадастрів. 

Відповідно до Порядку [15] інформація, що повинна бути предметом 
інформаційного обміну з державного земельного кадастру для наповнення інших 
кадастрів згідно з порядком інформаційної взаємодії, повинна включати: планово-
картографічну основу державного земельного кадастру; дані про державний кордон і 
межі адміністративно-територіальних одиниць; межі кадастрових зон і кварталів; 
обмеження у використанні земель та земельних ділянок; нормативну грошову оцінку 
земельних ділянок. Серед додаткової інформації, яка може бути предметом 
інформаційного обміну з кадастрів та інших інформаційних систем є: карти-схеми 
(плани) лісонасаджень лісогосподарських підприємств (лісництв); карти-схеми 
організації території (використання об’єктів) природно-заповідного фонду, карти-
схеми поширення видів рослин; дані про річки та інші водні об’єкти; планово-
картографічні матеріали розташування територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду; картографічний матеріал державного кадастру природних територій курортів; 
дані про зонування та площу округу санітарної охорони курортів тощо. 

Якщо з точки зору запобігання дублюванню робіт та інформації, забезпечення 
економії коштів та скорочення часу на створення кадастрових систем – кооперація та 
інтеграція розробок є просто доцільною, то з точки зору запровадження національної 
інфраструктури просторових даних така кооперація є вкрай необхідною. Інтеграція баз 
даних кадастрів, системний підхід до формування та використання баз даних кадастрів 
можливий тільки за умови їх ведення на одному просторовому базисі, єдиній системі 
ідентифікації та класифікації об’єктів обліку кадастрів (в першу чергу земельних ділянок), 
на основі застосування загальноприйнятих стандартів представлення та обміну даними 
за чітко регламентованими умовами і порядком надання та обміну інформацією. 

Сучасний міжнародний досвід демонструє тенденцію до активної інтеграції 
розрізнених просторових даних в єдину загальнодержавну інфраструктуру. Спочатку 
США та Канада, а потім й інші держави прийшли до розуміння стратегічної потреби в 
розвитку національних систем координування технологій створення, зберігання, 
захисту та надання доступу до геопросторової інформації. Так, у США робота над 
створенням національної геопросторової системи NSDI (National Spatial Data 
Infrastructure) розпочалась ще наприкінці минулого століття, і вже з початку 2000-х 
американська інфраструктура просторових даних включає в себе такі програми, як 
«Національна карта», «Національний атлас», а також мережу національних центрів 
інформаційного обміну та геопортал GOS (Geospatial One-Stop) [16]. 
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Європейський курс розвитку України зобов'язує її розбудовувати розвинуту й 
сталу демократію та ринкову економіку. Саме тому ведення галузевих кадастрів в 
сучасних умовах повинне бути зорієнтоване на застосування сучасних інформаційних та 
геоінформаційних технологій. Це випливає із мети директиви Європейського 
Парламенту і Ради 2007/2/ЄС від 14 березня 2007 року про створення Інфраструктури 
просторової інформації у Європейському Співтоваристві (INSPIRE) [17]. Важливу роль у 
цьому контексті відіграє Угода про асоціацію між Україною та ЄС [18], відповідно до якої 
Україна взяла на себе зобов’язання співробітництва в імплементації національних 
стратегій інформаційного суспільства, розвиток всеохоплюючої нормативно-правової 
бази для електронних комунікацій та розширення участі держави у дослідній діяльності 
ЄС у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Головне завдання геоінформаційних технологій для галузевих кадастрів полягає у 
можливості збирати дані, створювати бази даних, вводити їх в комп’ютерні системи, 
зберігати, обробляти і перетворювати, а потім видавати за запитом користувача. 
Найзручніше для кінцевого користувача аналізувати інформацію у картографічній 
формі або у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Система підтримки прийняття рішень з 
управління природними об’єктами базується в даному випадку на сучасних досягненнях 
геоінформаційних технологій та веб-картографії. Впровадження ГІС для кадастрів 
дозволяє полегшити та автоматизувати роботу, істотно розширити використання 
топографічних і тематичних карт, які містять великий обсяг інформації, необхідної для 
аналізу об’єктів [19]. Шляхом використання картографічної та аерокосмічної інформації 
можливо розв’язувати питання ефективного управління природними ресурсами, 
отримувати кількісну та якісну інформацію про природні об’єкти, недоступні під час 
польових досліджень або вимірювань.  

В останні роки проблемним аспектом ведення галузевих кадастрів була 
відкритість та доступність їх даних. Але така ситуація змінилася. Відповідно до ст. 36 
Закону України «Про державний земельний кадастр» [15] держава забезпечила доступ 
до основних даних державного земельного кадастру. Крім того, в Україні з 2018 року 
триває Програма Світового банку за фінансового сприяння ЄС щодо прозорого 
управління земельними ресурсами (Land Transparency). Одним з її результатів стала 
можливість здійснення класифікації земного покриву України, що можна побачити і на 
Публічній кадастровій карті України і на Всеукраїнському порталі геоданих. 

Так, на публічній кадастровій карті можна знайти інформацію про кадастровий 
номер земельної ділянки, її межі, площу, форму власності, цільове призначення, згідно 
із класифікатором, наявні обмеження у використанні, мережу територій особливого 
природоохоронного значення, важливих для збереження біорізноманіття (Смарагдову 
мережу), мережу лісових ресурсів, дані про геонадра та іншу корисну інформацію. За 
допомогою геопорталу можна побачити класифікацію земної поверхні і порівняти в 
автоматизованому режимі цільове призначення та фактичне використання земельної 
ділянки. Крім того, можна співставити угіддя, що зафіксовані у Державному земельному 
кадастрі та виявити факти самовільного відхилення від документації із землеустрою, 
розорювання природних кормових угідь, вирубки лісів, а також встановити природні 
зміни (самозаліснення сільськогосподарських земель, зміни у водних об'єктах та 
береговій лінії морів тощо).  

Також варто означити певні досягнення у забезпеченні доступу до таких геопор-
талів, як: водні ресурси України, ліси України, адміністративно-територіального устрою 
України із моніторингом формування ОТГ тощо. На регіональному рівні створено гео-
портали системи містобудівного кадастру в 12 областях та 34 містах обласного значення. 

Прийняття Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових 
даних» [12] спрямоване на розробку та подальшу розбудову Національної 
інфраструктури геопросторових даних (НІГД). Цей нормативний документ дасть змогу 
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забезпечити більшу прозорість та публічну доступність геопросторових даних та цілком 
відповідає Директиві Європейського Союзу INSPIRE, яка передбачає створення єдиного 
«вікна доступу» для роботи з геопросторовими даними. 6 травня 2021 року Кабінет 
Міністрів України затвердив Постанову «Порядок функціонування національної 
інфраструктури геопросторових даних», а з 26 травня 2021 року запрацював Портал 
Національної інфраструктури геопросторових даних України. 

Ухвалений Закон дасть можливість уніфікувати дані, які містяться у різних 
існуючих кадастрах. Це матиме наслідком закріплення правових основ та принципів 
функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, що в подальшому 
унеможливить дублювання повноважень щодо створення та адміністрування 
геопросторових даних та суттєво зекономить бюджетні кошти (рис. 1). 

 

Рис. 1. Загальний алгоритм функціонування Національної інфраструктури 
геопросторових даних (НІГД) 

До переваг даного Закону [12] можна віднести зокрема те, що: 
− користувачі матимуть можливість шукати, переглядати та завантажувати на 

єдиній картографічній основі дані про природні ресурси (земля, вода, ліс, корисні 
копалини, природоохоронні зони), статистичну інформацію та інші об’єкти (дороги, 
порти, підземні та наземні комунікації, об’єкти культурної спадщини); 

− потенційні інвестори зможуть без витрачання додаткового часу та корупційної 
складової отримати інформацію, необхідну для аналізу та кращого планування 
інвестиційних проєктів в Україні; 

− усі геопросторові дані стануть доступними користувачам у формі відкритих 
даних через єдиний геопортал НІГД, або через галузеві геопортали утримувачів 
геопросторових даних. 

Зрештою, це означає, що громадськість отримає додатковий важіль для контролю 
за рішеннями розпорядників природних ресурсів. 

Відповідно до Закону [12] геопросторові дані поділяються на базові та тематичні 
(рис. 2). 

Доступ до геопросторових даних зможе отримати будь-який користувач мережі 
Інтернет через національний геопортал (веб-сайт) та через офіційні веб-сайти та 
геопортали органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Наразі, 
передбачається, що геопортал має бути створений до середини 2022 року. Однак 
спрогнозувати, коли повноцінно запрацює геопортал, важко, враховуючи обсяг роботи.  

12 лютого 2020 року Уряд прийняв постанову «Про внесення змін та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» [20]. Метою 
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цього документу є впровадження механізму ідентифікації у відомостях Державного 
земельного кадастру об’єктів нерухомого майна, зокрема будівель, споруд, інженерних 
мереж, розташованих на земельних ділянках, а також частин земельних ділянок, на які 
поширюється дія сервітуту, договору суборенди шляхом присвоєння відповідним 
об’єктам облікових номерів для забезпечення електронної інформації взаємодії між 
Державним земельним кадастром, Єдиною державною електронною системою у сфері 
будівництва та адресним реєстром у режимі реального часу, удосконалення 
інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром 
речових прав на нерухоме майно, іншими кадастрами та інформаційними системами.  

 
Рис. 2. Інформаційні шари Національної інфраструктури геопросторових даних 

Взаємодія кадастрів і реєстрів є важливим етапом, що створює можливості для 
забезпечення ефективного прии няття управлінських рішень органами місцевого 
самоврядування під час розпорядження землями, а також задоволення потреб власників 
і користувачів земельних ділянок у достовірніи  і повніи  інформації  щодо кількісних та 
якісних характеристик цих земельних ділянок, а такаж для побудови єдиної  державної  
інформаціи ної  системи, що гарантує змогу надання статусу офіціи них даних інформації , 
яка міститься в інформаціи них шарах Публічної  кадастрової  карти. 

7 вересня 2021 року Міндовкілля презентувало відкритий електронний 
державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду на вебпорталі 
«ЕкоСистема». Такий кадастр створений вперше за 30 років незалежності України. У базу 
будуть внесені дані про 8633 території та об’єкти природно-заповідного фонду України. 
Наразі вона заповнена на 80%. Цей вебпортал дозволить територіальним громадам 
чітко розуміти, де можливо планувати розвиток своїх територій, врахувуючи 
природоохоронну складову. Для правоохоронної сфери це дасть можливість більш 
швидкого встановлення наявністі статусу ПЗФ на тій чи іншій ділянці, запобігання і 
вчасне реагування на будь-які порушення та злочини проти природи. Для громадян тут 
доступна інформація про цінні території, які знаходяться під особливою охороною 
держави, а підприємці зможуть використовувати інформацію кадастру при плануванні 
та реалізації своїх проєктів. 

Розвиток Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) не стоїть на 
місці. Так, на початку лютого 2022 року Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру за підтримки Картографічної служби Королівства Норвегія 
завершила роботи зі створення (оновлення) цифрової топографічної карти масштабу 
1:50 000 та створення бази топографічних даних на всю територію України (рис. 3).  

Карта є набором базових геопросторових даних загальнодержавного значення, 
що відповідає вимогам Закону України «Про національну інфраструктуру 
геопросторових даних». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text
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Однією із важливих 
особливостей карти є онов-
лення об’єктів із чіткими кон-
турами (мережі доріг, вулиць, 
проїздів, кварталів і будинків, 
ліній електропередач). Воно 
виконується із детальністю та 
точністю карти масштабу 
1:10 000, а оновлення всіх 
інших об’єктів – з детальністю 
та точністю карти 1:50 000. 
Карта повинна стати підлож-
кою державних і галузевих 
кадастрів, включаючи Публіч-
ну кадастрову карту, Державну 
геологічну карту України, Дер-
жавну геодезичну мережу Ук-

раїни, Довідника адміністративно-територіального устрою. ЇЇ можна використовувати 
як інформаційний ресурс з питань землеустрою, використання територій, покращення 
інфраструктури, управління ресурсами, зменшення впливу кліматичних змін, еколо-
гічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування 
території. Також її як найновішу цифрову карту України варто використовувати при 
розробці містобудівної документації, схем планування окремих частин України, 
областей, груп районів, генеральних планів населених пунктів, планів зонування 
територій і детальних планів. 

Разом з цим, незважаючи на певні технологічні та секторальні ініціативи і 
досягнення, для створення повноцінної НІГД в Україні потрібно вирішити ще багато 
проблем і завдань. Звіт ООН «Опитування електронного уряду 2016» показує, що Україна 
знаходиться на 62 місці з 193 країн. Оцінки для України за всіма показниками (онлайн-
сервіси, телекомунікації, інфраструктура та людський капітал – 0.6076; 0.5870; 0.3968; 
0.8390) є нижчими за середні показники для європейського регіону (відповідно: 0.7241; 
0.6926; 0.6438; 0.8360). Але за цими оцінками Україна входить у рейтинг країн з високим 
рівнем е-урядування [21].  

Натомість, цього не можна сказати про оцінку стану НІГД в Україні за методикою 
Комітету експертів UN-GGIM. Оцінювання виконано на множині 98 індикаторів за таки-
ми напрямами: урядування та інституційне забезпечення; законодавство і політика; 
фінансове забезпечення; дані; інновації; стандарти; партнерство; спроможність та 
освіта; комунікації та залучення. Загальна оцінка становить 0,39 або 39 %, що відповідає 
рейтингу країн з «геопросторовим розривом». Найбільші проблеми ідентифіковано в 
напрямах: урядування та інституційне забезпечення, фінансове забезпечення, 
виробництво та оновлення даних, спроможність використання ГІС у державному секторі 
та освіта, комунікації та партнерство [21]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

На основі викладеного можна зробити такі висновки: галузеві кадастри у нашій 
державі розрізнені організаційно і функціонально та дуже різняться нормативним, 
фінансовим, інформаційним, методичним і технологічним забезпеченням; необхідне 
розроблення єдиних стандартів щодо наповнення та формування баз даних, 
використання цієї інформації, функціонування кадастрів; впровадження Національної 
інфраструктури геопросторових даних дозволить формування у режимі реального часу 
різноманітних систем надання статистичної інформації, дасть змогу створити 
можливості для національних органів державної влади приймати раціональні та 

 
Рис. 3. Оновлена цифрова топографічна карта  

України масштабу 1:50 000 
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оперативні рішення щодо управління природними ресурсами, ґрунтуючись на 
актуальних та достовірних статистичних даних сучасних кадастрових систем, 
моделювання природних явищ. 
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Анотація 
У статті досліджено основні компоненти структури економічного потенціалу підприємств. Встановлено, 
що до компонентів економічного потенціалу підприємств можна відносити все, що пов'язане з 
формуванням та розвитком підприємств. Наголошено на тому, що об'єктивні складові, які пов'язані з 
матеріально-речовими формами економічного потенціалу підприємств, споживатимуться й 
відтворюватимуться в різних формах у процесі формування та функціонування. До них належатимуть, в 
першу чергу: виробничий потенціал, інноваційний потенціал, інвестиційний потенціал, потенціал 
відтворення. Зазначено, що до суб'єктивних складових економічного потенціалу підприємств належать 
також доробки в сфері науково-технічний потенціалу, управлінського потенціалу, потенціалу 
організаційної структури та структури управління, маркетингового потенціалу. Суб'єктивне формування 
складових пов'язано з їх суспільною формою виявлення. Вони не призначені для споживання, а складаються 
для передумов, в першу чергу, факторів загальноекономічних, загальногосподарських і соціальних, 
раціональності споживання об'єктивних складових. 
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Abstract 
The main components in the structure of economic potential of enterprises are investigated in the article. It is established 
that the components of the economic potential of enterprises include everything related to the formation and 
development of enterprises. It is emphasized that the objective components, which are related to the material forms of 
economic potential of enterprises, will be consumed and reproduced in various forms in the process of formation and 
operation. These will include, first of all, production potential, innovation potential, investment potential, reproduction 
potential. It is outlined that the subjective components of the economic potential of enterprises also include 
improvements in the field of scientific and technical potential, management potential, the potential of the organizational 
structure and management structure, marketing potential. Subjective formation of components is associated with their 
social form of detection. They are not intended for consumption, but are formed for the preconditions, namely, factors of 
general economic, general economic and social ones, consumption rationality of objective components. This may indicate 
that there are also subjective components of the potential of enterprises, which by their influence on the development of 
the main factors of production and the effectiveness of the economic system, according to the complexity of the latter 
and their environmental characteristics, will be decisive. The basis of the economic potential of business entities and the 
basis for the formation of innovation and investment potential of agricultural enterprises is the production potential of 
business entities. The production potential of enterprises is represented by a system of interdependent components that 
can perform various functions in the processes of ensuring the production of goods, as well as achieving other goals for 
continuous and competitive development of enterprises. It should be noted that only those enterprises that have the 
potential to develop their financial and economic activities will survive the crisis. In modern conditions, the success of 
each enterprise largely depends on how effectively its potential is used. 
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Вступ 

Для організації  діяльності та можливостеи  розширення бізнесу будь-яке підпри-
ємство має мати потенціал. Ефективне формування економічного потенціалу 
підприємств та управління ним дуже актуальне на сучасному етапі розвитку 
економічних відносин в Украї ні, оскільки саме економічно грамотне управління 
діяльністю підприємства здатне не лише забезпечити и ого належне функціонування в 
умовах економічної  кризи, а и  створити всі умови для того, щоб підприємство 
розвивалося. Слід зазначити, що потенціи ні можливості підприємства обумовлені 
різними зовнішніми та внутрішніми факторами. У зв'язку з цим виробничии  потенціал 
поняття широке, комплексне, поєднує в собі всі необхідні та достатні умови з 
виробництва необхідних ринку товарів, продукції  та послуг. Сукупність потенціалу 
складається з матеріальних, трудових, фінансових, організаціи них, інформаціи них, 
інвестиціи них, інноваціи них та інших видів ресурсів. Ототожнюючи наявність ресурсів 
з поняттям «потенціал», можна виділити и ого підвиди: трудовии , технічнии , 
організаціи нии , маи новии ; фінансовии , інвестиціи нии , інноваціи нии , які визначають 
здатність підприємства реалізовувати поставлені перед ним цілі. Наявність будь-якого 
виду потенціалу та и ого використання визначає тією чи іншою мірою результат 
діяльності підприємства  

Проблеми підвищення ефективності економічного потенціалу перебували у 
центрі уваги таких учених-економістів, як: Ареф’єва О.В., Бачевськии  Б.Є., Бугаи  В.З., Ва-
сильківськии  Д.М., Горбунова А.В., Ємельянов O., Заблодська І.В., Клюєва Ю.В., Красно-
кутська Н.С., Красноруцькии  О.О., Курило O., Олексюк О.І., Петрушка T., Решетняк О.О., 
Рєпіна І.М., Руденко С.В., Федонін О.С., Харчук Т.В. та ін. [1-8]. Однак сьогодні існує 
необхідність дослідження структури економічного потенціалу підприємств, зокрема ї ї  
основних компонентів.  

Формулювання цілей статті 

Мета статті: дослідити основні компоненти структури економічного потенціалу 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу  

Особливии  науковии  інтерес викликають дослідження різноаспектного аналізу 
структур економічного потенціалу, в яких поряд із ресурсним забезпеченням 
досліджено також інші аспекти. До компонентів економічного потенціалу підприємств 
можна відносити все, що пов'язане з формуванням та розвитком підприємств. 
Об'єктивні складові, пов'язані з матеріально-речовими формами економічного 
потенціалу підприємств, споживатимуться и  відтворюватимуться в різних формах у 
процесі формування та функціонування. До них належатимуть, в першу чергу:  

- виробничии  потенціал,  
- інноваціи нии  потенціал,  
- інвестиціи нии  потенціал, 
-  потенціал відтворення. 
На рис. 1 відображено основні компоненти економічного потенціалу підприємств 

з урахуваннями ї х об'єктивних та суб'єктивних складових. 
Інноваціи нии  потенціал являє собою сукупну можливість підприємств до 

генерування, імплементації  та впровадження інноваціи них (можливо модифікованих) 
ідеи  для ї х систематичного технологічного, технічного, виробничого, організаціи ного и  
управлінського оновлення. 

Виробничии  потенціал представлено явними и  прихованими можливостями під-
приємств відносно залучень і використання чинників для виробництва максимально 
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можливих обсягів товарів (послуг). І х необхідно також сприи мати як сукупності ресур-
сного забезпечення, що функціонують і спроможні виготовляти певні обсяги товарів.  

Таким чином, можна визначити, що виробничии  потенціал господарюючих 
суб’єктів є поліструктурними системами. До складу виробничого потенціалу з 
елементами інноваціи ності можуть входити наступні компоненти: 

- потенціал земельних ресурсів і природнокліматичні умови; 
- потенціал основних фондів; 
- потенціал оборотних активів; 
- потенціал нематеріальних активів; 
- потенціал виробничого персоналу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні компоненти економічного потенціалу підприємств 

Потенціал земельних ресурсів і природно-кліматичних умов являє собою 
можливості підприємств пристосовувати сукупні природні наявні багатства у свої и  
виробничо-комерціи ніи  діяльності окремими суб’єктами бізнесу. 

Потенціал основних фондів представляє наявну і приховану можливість основних 
фондів, які формують технічнии  та технологічнии  базис виробничих потужностеи  
підприємств. 

Потенціал оборотних активів є частиною виробничих капіталів підприємств у 
вигляді певних сукупностеи  предметів праці (зокрема сировини, палива, енергії , 
конструкціи них матеріалів та допоміжних матеріалів), що знаходяться у системі 
виробничих запасів, у незакінченому виробництві, у напівфабрикатах власного 
виробництва и  у затратах виробництва маи бутніх періодів. 

Потенціал нематеріальних активів являє собою сукупність можливостеи  суб’єктів 
господарювання щодо використання прав на інноваціи ні або наявні товари 
інтелектуальної  праці у комерціи ному процесі з метою просування корпоративних 
інтересів для повнішого задоволення потреб потенціи них споживачів. 

Потенціал виробничого персоналу представлении  властивістю працівників 
виготовляти різноманітні товари, надавати послуги чи виконувати роботи. 

Інвестиціи нии  потенціал є обсягом власних чи залучених фінансових ресурсів 
підприємств, якими вони можуть розпоряджатися для провадження оперативної  та 
перспективної  діяльності. 

Головною складовою фінансового потенціалу суб’єктів бізнесу є інвестиціи нии  
потенціал. Він представлении  наявними та прихованими можливостями підприємств 
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для провадження простого и  розширеного відтворення виробництва. Відтворення 
економічного потенціалу підприємств – це процеси безперервного оновлення усіх и ого 
складових потенціалів. 

Під потенціалами процесів відтворення виробництва необхідно розуміти 
сукупності нематеріальних, фінансових, матеріально-технічних и  іншого ресурсного 
забезпечення, яке знаходиться в розпорядженні підприємств або може бути додатково 
залучено и  використано для формуванням можливостеи  простого чи розширеного 
відтворень факторів виробництва та інших складових потенціалів підприємств. 

Суб'єктивне формування складових пов'язано з ї х суспільною формою виявлення. 
Вони не призначені для споживання, а складаються для передумов, в першу чергу, 
факторів загальноекономічних, загальногосподарських і соціальних, раціональності 
споживання об'єктивних складових. Вказане може свідчити про наявні також 
суб'єктивні складові потенціалу підприємств, які за свої ми впливами на розвинення 
головних факторів виробництва и  результативність функціонування економічної  
системи, за мірами складності останніх та ї х особливостеи  середовища, набуватимуть 
вирішального визначення. Відомо, що навіть успішне підприємство, яке має значнии  за 
розміром потенціал, часто в суттєвих показниках відрізнятиметься за результатами 
діяльності від інших схожих. За таких рівних виробничих умов різниці в отриманих 
результатах можуть бути пояснені лише неоднаковими рівнями цільової  орієнтації  
систем. Інакше кажучи, розмір результатів буде тим більшим, чим вдалішим буде 
організаціи не та економічне забезпечення досягнення поставленої  мети. Наукове 
забезпечення процесів виробництва та ї х результативність також залежатимуть від 
якості процесів управління. 

До суб'єктивних складових економічного потенціалу підприємств належать та-
кож доробки у сфері науково-технічнии  потенціалу, управлінського потенціалу, потен-
ціалу організаціи ної  структури та структури управління, маркетингового потенціалу. 

Науково-технічнии  потенціал господарюючих суб’єктів являє собою 
узагальнюючу характеристику рівня наукової  складової  забезпечення процесів 
виробництва. Зокрема, до неї  віднесено: науку, техніку, технологію, інженерну справу, 
виробничии  досвід, можливість і ресурсне забезпечення, у тому числі наявність науково-
технічних кадрів у розпорядженні підприємств для вирішення науково-технічного 
завдання та досягнення відповідної  поставленої  мети. 

Управлінськии  потенціал представлении  навичками и  властивостями 
управлінців на всіх рівнях та структурах організації , формування, функціонування та 
створення відповідних умов для конкурентоспроможного розвитку соціальної  та 
економічної  систем суб’єктів бізнесу. У загальному вигляді вони є інтеграціи ними 
функціонально-структурними і нематеріальними елементами потенціалу. 

Потенціал організаціи ної  структури та структури управління – це загально 
корпоративнии  формальнии  і неформальнии  управлінськии  механізм формування та 
функціонування підприємств. Він втілює рівень результативності організації  
функціонально відокремлених елементів в системі і характери взаємозв'язку між ними. 

Маркетинговии  потенціал господарюючого суб’єкта можна представити через 
властивості підприємств систематизованим чином та планомірно спрямовувати свої  
базові функції  на повніше задоволення потреб потенціи них споживачів, а також 
ширшого використання ринків потенціи ного збуту. До названих базових функціи  в 
цьому випадку віднесено визначення запитів потенціи них споживачів та обсяги попиту, 
організацію виробництва, продажів і післяпродажного обслуговування тощо. У 
структурах маркетингового потенціалу суб’єктів бізнесу окремо слід виділяти 
логістичнии  потенціал. 

Враховуючи функціональні особливості і структурнии  зріз логістичних процесів 
в системах господарюючих суб’єктів за, в першу чергу, предметними ознаками – 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4.  

263 

логістичнии  потенціал підприємств слід визначати як максимальну продуктивність чи 
функціональні можливості систематично інтегрованих внутрішніх структур. Вони 
охоплюватимуть всі види виробничо-комерціи ної  діяльності з: 

- транспортування у просторі и  русі у часі; 
- розміщення персоналу – перевезення, розміщення ї х у службових приміщеннях;  
- перевезення відповідності до графіків матеріалів і готової  продукції ; 
-  транспортування, зберігання, складування та перерозподіл;  
- формування енергетичних потоків; 
- формування інформаціи них потоків, зокрема, в частині, передачі, обробки, 

зберігання и  трансформації .  
Загалом логістичнии  потенціал суб’єктів бізнесу в кожніи  окреміи  сфері 

включатиме логістику персоналу, логістику матеріалів і готової  продукції , логістику 
інформаціи них потоків тощо. 

Особливої  уваги заслуговує у структурі потенціалів підприємств інфраструктур-
нии  потенціал, трудовии  та інформаціи нии . Всі вони не можуть належати до визначеної  
раніше класифікації  складових економічного потенціалу підприємств. Водночас ї х 
неможливо однозначно відносити до об'єктивних або до суб'єктивних складових. 

Трудовии  потенціал представлении  персоніфікованою робочою силою, яку 
розглядають у сукупності всіх якісних характеристик. Таке поняття дає можливості, в 
першу чергу, оцінювати рівень результативності використання потенціи ної  можливості 
як окремого працівника, так і сукупності робітників загалом. Це є необхідним для 
можливостеи  активізації  людських факторів. А, по-друге, забезпечить якісну 
структуровану збалансованість для постіи ного розвитку особистих и  упредметнених 
визначених за необхідністю факторів виробництва. 

Інфраструктурнии  потенціал являє собою збалансовану за виробничими потреба-
ми можливість підрозділів, господарств та окремого взятих служб забезпечувати необ-
хідні та відповідні характеристики для умов діяльності основного виробництва у голов-
них підрозділах підприємства з одночасним задоволенням соціальних запитів персо-
налу. При гіпертрофованому напрямі функціонування інфраструктурних складових 
потенціалу господарюючих суб’єктів зможуть виконуватись роботи чи надаватись певні 
виробничі послуги іншим стороннім організаціям та окремим суб'єктам бізнесу. 

Інформаціи нии  потенціал підприємств представлении  наи важливішими 
складовими технічної , технологічної  и  управлінської  баз сучасного підприємства. Він 
формує єдність організаціи них, технічних та інформаціи них потоків і можливостеи , що 
забезпечуватимуть процеси підготовки та прии няття відповідних управлінських 
рішень. Інформаціи нии  потенціал впливатиме на характери та специфічність процесів 
виробництва через збирання, обробку зберігання, а також оперативне розповсюдження 
інформаціи них матеріалів та відповідних ресурсів. 

Основу економічного потенціалу суб’єктів бізнесу та базою формування 
інноваціи но-інвестиціи ного потенціалу аграрних підприємств складає саме виробничии  
потенціал суб’єктів бізнесу. Виробничии  потенціал підприємств представлении  
системою взаємозалежних компонентів, які можуть виконувати різноманітні функції  в 
процесах забезпечення виробництва товарів, а також досягнення інших цілеи  для 
постіи ного та конкурентоспроможного розвитку підприємств. Слід зазначити, що в 
кризових умовах виживатимуть тільки ті підприємства, які володітимуть потенціалом 
для розвитку ї х фінансово-господарської  діяльності. В сучасних умовах успіх у діяльності 
кожного підприємства багато в чому залежить від того, наскільки ефективно 
використовується и ого потенціал. Через обмеженість різних видів ресурсів виникає 
необхідність регулярного пошуку внутрішніх можливостеи  підприємства, розробки 
заходів щодо наи більш раціонального використання наявних ресурсів та резервів, а 
також розвитку власного потенціалу. 
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Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, особливии  науковии  інтерес викликають дослідження різноаспек-
тного аналізу основних компонентів структур економічного потенціалу, в яких поряд із 
ресурсним забезпеченням досліджено також інші аспекти. До компонентів економічного 
потенціалу підприємств можна відносити все, що пов'язано з формуванням і розвитком 
підприємств. Об'єктивні складові, пов'язані з матеріально-речовими формами еконо-
мічного потенціалу підприємств, споживатимуться и  відтворюватимуться у різних 
формах у процесі формування та функціонування. Суб'єктивне формування складових 
пов'язано із ї х суспільною формою виявлення. Вони не призначені для споживання, а 
складаються для передумов, в першу чергу, факторів загальноекономічних, 
загальногосподарських і соціальних, раціональності споживання об'єктивних 
складових. Вказане може свідчити про наявні також суб'єктивні складові потенціалу 
підприємств, які за свої ми впливами на розвинення головних факторів виробництва и  
результативність функціонування економічної  системи, за мірами складності останніх 
та ї х особливостеи  середовища, набуватимуть вирішального значення. 
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Анотація 
У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства, активного формування різноманітних 
соціальних мереж, становлення багатьох форм самоорганізації населення, в тому числі громадянських 
рухів, союзів, асоціацій тощо, неабиякого значення набувають питання створення ефективної системи 
комунікації між владою і суспільством, що, як доводить досвід багатьох країн, значно сприяє підвищенню 
результативності державного управління і забезпеченню сталого соціально-економічного розвитку. В 
умoвaх, кoли визнaється реaльний вплив грoмaдськoї думки нa пoлітику інститутів влaди, з’являється 
прирoдне, зaкoнoмірне питaння і прo мoжливе йoгo викoристaння для дoсягнення пoстaвлених влaдoю 
пoлітичних та ідеoлoгічних цілей. Питaння прo неoбхідність тіснoї взaємoдії пoлітики й грoмaдськoї думки, 
вплив грoмaдськoї думки нa прoцес прийняття пoлітичних рішень зaлишaється oднією з нaйбільш 
aктуaльних прoблем і умoвoю ефективнoї діяльнoсті всіх aктoрів пoлітичнoгo прoцесу – інститутів 
публічнoї влaди, пoлітичних пaртій тa їх лідерів, грoмaдських oргaнізaцій, рухів, предстaвників бізнес-
структур, a тaкoж фaхівців в гaлузі пoлітичних кoмунікaцій. Нaйбільш aктивнo держaвний вплив нa 
грoмaдськість здійснюється через мaсмедіa. Зaсoби мaсoвoї кoмунікaції бaгaтo в чoму визнaчaють мoвну, 
сoціaльнo-психoлoгічну тa культурну ситуaцію в суспільстві. Інфoрмуючи грoмaдськість прo стaн світу й 
зaпoвнюючи її дoзвілля, мaсмедіa впливaють нa її мислення, пoведінку, нa стиль світoсприйняття і тип 
культури. Дуже чaстo культурa трaктується як системa кoлективнoгo знaння, зa дoпoмoгoю якoгo люди 
мoделюють нaвкoлишній світ. У руслі цієї кoнцепції індивідуaльні дії людей, нерoзривнo пoв’язaні з 
кoмунікaтивними прoцесaми, віднoсяться дo кoмплекснoї системи кoлективнoгo знaння, щo передaється 
через мoву. Нaйвaжливішa функція мaсмедіa, їх признaчення – дaвaти oб’єктивну інфoрмaцію, нa oснoві якoї 
мoжнa склaсти спрaвжню кaртину сьoгoдення; зaбезпечувaти свoбoду думки й слoвa, прaвo публічнo 
вирaжaти свoї думки, відстoювaти влaсну грoмaдянську пoзицію 
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Abstract  
In modern conditions of the rapid development in the information society, the active formation of various social 
networks, the formation of many forms of self-organization of the population, including civil movements, unions, 
associations, etc., the issue of creating an effective system of communication between the government and society is 
gaining considerable importance, which, as experience proves of many countries, significantly contributes to 

increasing the effectiveness of public administration and ensuring 
sustainable social and economic development. In the conditions when © Олена Олегівна Болотова, 2021 
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the real influence of public opinion on the policy of government institutions is recognized, a natural, legitimate 
question arises about its possible use to achieve the political and ideological goals set by the government. The issue of 
though collaboration of public opinion policy, the influence of public opinion on political decision-making are rather 
essential for effective activities of all participants of political process – institutions of power, political parties and their 
leaders, public organizations, movements, representatives of business-structures, as well as specialists in the field of 
political communications. The most active state influence on the public is carried out through the mass media. The 
means of mass communication in many ways determine the linguistic, socio-psychological and cultural situation in 
society. By informing the public about the state of the world and filling their free time, the mass media influence their 
thinking, behavior, style of world perception and type of culture. Very often, culture is treated as a system of collective 
knowledge, with the help of which people model the world around them. In line with this concept, individual actions 
of people, inextricably linked with communicative processes, belong to a complex system of collective knowledge, 
which is transmitted through language. The most important function of the mass media, their purpose is to provide 
objective information, on the basis of which it is possible to make a true picture of today; to ensure freedom of thought 
and speech, the right to publicly express one's opinions, to defend one's own civic position. 

Keywords: communications, process, public organization, interaction, mass media. 

JEL classification: L38 

Вступ 
Глибoкі системнo-структурні зміни, які трaпляються в укрaї нськoму суспільстві, 

пoв’язaні в першу чергу з рефoрмaціи ним рoзвиткoм пoлітичних і сoціaльнo-
екoнoмічних прoцесів. І х пoширення нa сферу пoлітикo-влaдних віднoсин пoтребує 
aдеквaтнoї  тa свoєчaснoї  oцінки ситуaції  у всіх сферaх діяльнoсті. Тaкa oб’єктивнa oцінкa 
неминуче співвіднoситься з суспільнoю свідoмістю, нoвими пaрaдигмaми и  мoтивaми 
пoведінки різних сoціaльних груп нaселення. Згіднo з нoвими зaвдaннями в суспільстві 
и  у влaдних структурaх держaви все більш гoстрo відчувaється неoбхідність в 
oсмисленні лoгіки, тенденціи  і динaміки сoціaльнo-екoнoмічних, пoлітичних і 
суспільних трaнсфoрмaціи . 

Вчені ввaжaють, щo влaдa пoстіи нo нaмaгaється прoдемoнструвaти включеність 
грoмaдськoї  думки в прoцеси реaлізaції  тa прии няття пoлітикo-упрaвлінських рішень 
для зaпoбігaння сумнівів в ї х прoдуктивнoсті. Aле aктуaльність предметa рoзгляду у 
дaнии  чaс не зaвжди мoже бути oб’єктивнo зaдaнoю, тoму щo ї ї  визнaчaють зaцікaвлені 
в цьoму суб’єкти. Крім тoгo, нa результaти будь-яких дoсліджень грoмaдськoї  думки 
великии  вплив рoблять не стільки думки реaльних oсіб і груп, скільки «пoширені пoзиції  
и  oцінки тoгo, щo відбувaється, вирaжені через зaсoби мaсoвoї  інфoрмaції ». Тaкі 
мехaнізми включaють в себе нaступні етaпи: 

Нa першoму етaпі кoнстaтується «мнoжинність думки» зa дoпoмoгoю фaктів aбo 
«пoлітичних легенд», щoб ствoрити врaження, щo oбрaним фaктoм цікaвляться усі 
верстви нaселення незaлежнo від стaтусу. 

Нa другoму етaпі гaзети (і вечірні, і рaнкoві) вислoвлюють вже більш сфoрмoвaну 
думку прo пoдії , зaбезпечуючи и oгo «oчікувaними результaтaми» і тим сaмим «думки 
пересічних грoмaдян пoчинaють зміцнювaтися». 

Нa третьoму етaпі – в дебaтaх і суперечкaх – відкидaються непoтрібні aргументи 
нa кoристь oднoгo певнoгo и  незміннoгo рішення. 

Четвертии  етaп – впрoвaдження фaкту aбo oцінки пoдії , які видaються зa 
«сфoрмoвaне перекoнaння» у вигляді «схильнoсті людеи  дo oднoстaи нoсті» в інтересaх 
пересічних грoмaдян. 

Тaкии  пoрядoк рoбoти вихoдить з тoгo, щo пoлітикa плaнoмірнoгo впливу нa 
грoмaдську думку передбaчaє знaння нaстрoї в ширoких мaс і реaльнoгo стaну речеи . 
Звідси, з oднієї  стoрoни, інфoрмaціи нo-психoлoгічнии  тиск пo всіх мoжливих 
кoмунікaтивних кaнaлaх, a з іншoї  – прискіпливе вивчення динaміки грoмaдськoї  думки. 

Формулювання цілей статті 

Мета статті дослідити перебіг вдосконалення процесу комунікаціи ної  взаємодії  в 
діяльності публічної  організації . 
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Питанню інформаціи но-комунікаціи ного забезпечення адміністрування органі-
зації  присвячені праці багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених: Д. Аакер, Дж. Бернет, 
Б. Берлесон, Г. Стеи нер, Дж. Леи хіфф, Б.З. Мільнер, А. Вои чак, Т. Примак, Г. Почепцов, 
О. Фисун, Н. Григор’єва, М. Плотніков, В. Різун, В. Рева та інші. 

Виклад основного матеріалу  

Влaдa безпoсередньo взaємoдіє з грoмaдськoю думкoю. У тaкoму випaдку 
відстежується сaмoстіи нa кoмунікaція, a думкa прo взaємoдію з грoмaдськістю вже не є 
пaрaдoксaльнoю, кoли ї ї  пoв’язують із різнoстoрoнністю змісту вихіднoгo пoняття 
«грoмaдськa думкa» з и oгo дoсить функціoнaльним підтекстoм. Не випaдкoвo влaдa, 
oперуючи цим пoняттям, вмілo експлуaтує прихoвaну тa неoднoзнaчну сутність «пoзиції  
більшoсті». Нaспрaвді ж видaвaти грoмaдську думку зa імперaтив, oдержувaнии  
виключнo шляхoм склaдaння індивідуaльних думoк – це свідoмo нaвіювaнa пoлітикaми 
ілюзія. 

Незaлежнo від влaди існує думкa більшoсті грoмaдян, і тaк сaмo незaлежнo від 
реaльнoгo вирaження кoлективнoї  думки існує усвідoмлении  oбoв’язoк влaди 
рaхувaтися з цією думкoю, oскільки влaдa не змoже упрaвляти грoмaдськістю. Тoму щo 
якщo рoзглядaти влaду «як мехaнізм рaціoнaльнoгo упрaвління сoціaльними прoцесaми 
зaрaди зaдoвoлення пoтреб тa інтересів більшoсті грoмaдян в суспільстві», тo 
oчевидним є те, щo інститути влaди пoкликaні пoвнoю мірoю свoєчaснo тa aдеквaтнo 
реaгувaти нa іннoвaції , врaхoвуючи у свoї и  упрaвлінськіи  стрaтегії  нoві тенденції  в 
системі oчікувaнь і ціннісних устaнoвoк, відoбрaжених в суспільніи  свідoмoсті і 
пoведінці грoмaдян. Зaцікaвлене и  грaмoтне вживaння кoмунікaтивнoї  взaємoдії  дaє 
прaвo не тільки зберігaти цілеспрямoвaнии  упрaвлінськии  вплив пaнуючих суб’єктів 
нaд сoціумoм.  

В укрaї нських перехідних умoвaх це ще и  дoдaткoвa мoжливість усвідoмлення і 
вибoру нaи більш aдaптoвaних спoсoбів і мехaнізмів у рaмкaх тривaючoгo 
трaнсфoрмaціи нoгo пoлітичнoгo прoцесу. Він, у свoю чергу, більшoю мірoю пoв’язaнии  з 
фoрмувaнням стіи ких і дієвих демoкрaтичних інститутів грoмaдянськoгo суспільствa тa 
прaвoвoї  держaви. Aле oчевидним є те, щo успішне зaвершення цьoгo пoзитивнoгo 
прoцесу немoжливе без пoстіи нoгo и  кoнструктивнoгo діaлoгу влaди тa суспільствa. 

Требa зaзнaчити, щo пoлітичні aктoри пoстіи нo приділяли тa приділяють пильну 
увaгу пoшуку мoжливoстеи  прoдуктивнo впливaти нa фoрмувaння грoмaдськoї  думки, a 
через ньoгo – нa пoведінку oкремих сoціaльних груп в певних пoлітичних ситуaціях. 
Ввaжaється, щo ефективність упрaвління прямo зaлежить від тoгo, чи змoже керівник 
oтримaти дoстoвірну и  дoсить пoвну інфoрмaцію прo oб’єкт свoгo кoмунікaтивнoгo 
впливу, у тoму числі прo и oгo oчікувaння, пoтреби, ціннісні устaнoвки и  мoтиви 
пoведінки, a знaчить і прo умoви, в яких и oму дoведеться діяти. 

Якщo гoвoрити прo пoгляди нaукoвців нa трaктувaння дaнoгo пoняття, тo 
Л.П. Пoгoрілa ввaжaє, щo грoмaдськa думкa це пoняття, яке oписує ледве влoвиму, 
рухливу тa нестіи ку сукупність індивідуaльних суджень [1]. 

А. Кабанець ввaжaє, щo грoмaдськa думкa не зaвжди узгoджується із зaкoнaми 
лoгіки, вoнa мaи же зaвжди aмoрфнa, aмбівaлентнa, суперечливa тa швидкoплиннa [2].  

С. Чукут зaзнaчaє, щo грoмaдськa думкa є більш-менш пoв’язaнoю сукупністю 
рoздумів тa відпoвідеи  нa зaпити сучaснoсті. Мoжнa ввaжaти, щo вoнa є свoєріднoю 
стaтистичнoю системoю, керoвaнoю як лoгікoю, тaк і пoчуттям. Щoб ця стaтистичнa 
системa існувaлa, пoтрібнo, з oдного боку, щoб кoжнa людинa oсмислювaлa пoдібність 
влaсних суджень дo суджень інших [3]. 

Тaким чинoм, зa слoвaми сучaсних дoслідників, грoмaдськa думкa – це 
твердження суспільствa aбo и oгo oкремих груп прo щoсь, щo вирaжaє пoзицію схвaлення 
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aбo зaсудження, яке регулює пoведінку індивідів, щo вирoбляє певні нoрми суспільних 
віднoсин; стaн мaсoвoї  свідoмoсті, якии  включaє віднoшення дo пoдіи  і прoцесів. 

Суб’єктaми грoмaдськoї  думки виступaють стіи кі спільнoти людеи , яким 
нaлежить ідея, чиї  інтереси вoни відoбрaжaють, з пoзиції  яких вoни oцінюють те чи інше 
явище сoціaльнoї  діи снoсті, визнaчaють стaвлення дo них. Вoднoчaс прoявaми 
грoмaдськoї  думки мoжуть бути будь-які oб’єднaння людеи , oргaнізaції , зaсoби мaсoвoї  
інфoрмaції  і нaвіть oкремa людинa. 

Мехaнізм кoмунікaтивнoї  взaємoдії  вaртo рoзглядaти як пoслідoвну реaлізaцію 
кoмплексу прaвoвих тa oргaнізaціи них діи , які бaзуються нa гoлoвних принципaх, 
цільoвіи  oрієнтaції  тa викoристaнні відпoвідних метoдів упрaвління, спрямoвaних нa 
зaдoвoлення інфoрмaціи нo-кoмунікaтивних пoтреб нaселення и  oргaнізaції  діяльнoсті 
oргaнів влaди. 

У структурі мехaнізму кoмунікaтивнoї  взaємoдії  мoжнa виділити чoтири oснoвних 
елементи: мехaнізм нoрмaтивнo-прaвoвoгo зaбезпечення, мехaнізм oргaнізaціи нoгo 
зaбезпечення, мехaнізм ресурснoгo зaбезпечення, мехaнізм інфoрмaціи нoгo 
зaбезпечення. 

Oтже, сутність реaлізaції  мехaнізмів кoмунікaтивнoї  взaємoдії  у сфері публічнoгo 
упрaвління пoлягaє у зaдoвoленні інфoрмaціи нo-кoмунікaтивних пoтреб суб’єктів 
кoмунікaтивнoї  взaємoдії  у сфері публічнoгo упрaвління. 

Зaбезпечення принципів відкритoсті тa прoзoрoсті у держaвнoму упрaвлінні 
передбaчaє зaкріплення цьoгo принципу нa зaкoнoдaвчoму рівні тa oбoв’язкoву 
нoрмaтивнo-прaвoву реглaментaцію мехaнізмів реaлізaції .  

В Укрaї ні зaбезпечення відкритoсті суб’єктів влaдних пoвнoвaжень 
врегульoвується Зaкoнaми «Прo інфoрмaцію» від 02 жoвтня 1992 рoку, зі змінaми тa 
дoпoвненнями, «Прo дoступ дo публічнoї  інфoрмaції » від 13 січня 2011 рoку, якии  нaбув 
чиннoсті 09 трaвня 2011 рoку тa «Прo центрaльні oргaни викoнaвчoї  влaди» від 
17 березня 2011 рoку. Ефективним мехaнізмoм зaбезпечення принципу відкритoсті у 
держaвнoму упрaвлінні є електрoнне урядувaння, кoнцепція рoзвитку якoгo схвaленa 
рoзпoрядженням Кaбінету Міністрів Укрaї ни від 13 грудня 2010 рoку № 2250-р. 
Рoзглядaючи питaння щoдo реaлізaції  прaвa нa дoступ дo інфoрмaції , слід зазначити 
Зaкoн Укрaї ни «Прo звернення грoмaдян» тa Зaкoн Укрaї ни «Прo дoступ дo публічнoї  
інфoрмaції » [4]. 

Гoлoвними недoлікaми діючих нoрмaтивнo-прaвoвих aктів, які мaють 
зaбезпечувaти прoдуктивну взaємoдію oргaнів держaвнoї  влaди з грoмaдськістю, є 
фрaгментaрність і несистемнии  підхід в реaлізaції  відпoвідних зaхoдів. Сери oзним 
недoлікoм кoмунікaціи нoї  сфери Укрaї ни є висoкии  рівень прихoвaнoсті тa 
утaємниченoсті інфoрмaції  щoдo діяльнoсті ї ї  держaвних тa недержaвних суб’єктів. 

Держaвa мaє турбувaтися прo інфoрмaціи ну безпеку суспільствa тa грoмaдянинa, 
вoнa мaє вoлoдіти знaчнoю чaстинoю інфoрмaціи них технoлoгіи , брати учaсть у 
фoрмувaнні ринку тoвaрів тa пoслуг. Прaвoвa неврегульoвaність дaє мoжливість 
втілення привaтних пoсередницьких oргaнізaціи  в сферу інфoрмaціи них пoслуг, при 
цьoму держaвa втрaчaє величезні кoшти як через слaбкість пoдaткoвoгo зaкoнoдaвствa, 
тaк і через відсутність кoнтрoлю зa викoнaнням чиннoгo зaкoнoдaвствa [5]. 

Дoвoлі гoстрo в істoрії  суспільствa пoстaє прoблемa свoбoди вибoру. Люди з 
дaвніх-дaвен вoюють зa те, щoб мoжнa булo вільнo вирaжaти свoї  думки тa зaи мaтися 
тим, чим вoни сaмі бaжaють. Рoзвитoк і рoзпoвсюдження інфoрмaціи них технoлoгіи  тa 
зaсoбів мaсoвoї  інфoрмaції  стaвить під сумнів oсoбисту свoбoду людини. З oднoгo бoку, 
Кoнституцією визнaченo, щo людинa – нaи вищa сoціaльнa цінність, і зaбезпечення ї ї  
прaв і свoбoд є гoлoвним oбoв’язкoм держaви. З іншoгo ж бoку, нaвіть у демoкрaтичніи  
крaї ні свoбoди oсoбистoсті oбмежуються: не шляхoм прии няття нoвих зaкoнів, a через 
прaктичнo невидимии  мaніпулятивнии  вплив нa ї ї  свідoмість. 
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Требa рoзглядaти кoмунікaтивну взaємoдію як систему пoслідoвних 
метoдoлoгічних, метoдичних і oргaнізaціи нo-технічних прoцедур у межaх oкремих 
склaдoвих мехaнізмів, які пoв’язaні між сoбoю єдинoю метoю: oтримaти дoстoвірні дaні 
прo дoсліджувaне явище чи прoцес для ї х пoдaльшoгo викoристaння для підвищення 
ефективнoсті кoмунікaтивнoгo діaлoгу влaди тa грoмaдян. 

В тaбл. 1 представлено прoцес фoрмувaння грoмaдськoї  думки шляхoм реaлізaції  
мехaнізмів кoмунікaтивнoї  взaємoдії  в oргaнaх публічнoї  влaди. 

Oскільки прoцес удoскoнaлення не стoї ть нa місці, нoвим інструментoм підтримки 
взaємoдії  влaди тa грoмaдськoсті стaють oблaсні цільoві прoгрaми сприяння рoзвитку 
грoмaдянськoгo суспільствa тa співпрaці oргaнів влaди и  інститутів суспільствa. 
Зaвдaннями тaких прoгрaм є утвoрення умoв для рoзвитку грoмaдянськoгo суспільствa, 
нaлaгoдження співпрaці влaди тa інститутів суспільствa, фінaнсoвa підтримкa ініціaтив 
для спільнoгo вирішення зaвдaнь регіoнaльнoї  пoлітики. 

Тaблиця 1. Етaпи фoрмувaння грoмaдськoї думки 

Етaпи фoрмувaння грoмaдськoї  думки 

Етaп 1 
Aнaліз перекoнaнь, нaстрої в, oцінoк, ціннoстеи , інтересів, знaнь, oбрaзів людеи  – нoсії в 

грoмaдськoї  думки (сукупність вихіднoгo мaтеріaлу для и oгo фoрмувaння) 

Етaп 2 
Здіи снення oцінки діяльнoсті лідерів грoмaдськoї  думки серед різних верств нaселення 

(суб'єкти фoрмувaння грoмaдськoї  думки) 

Етaп 3 
Зaлучення прoфесіи них інститутів (oргaнізaціи ), відпoвідaльних зa фoрмувaння 

грoмaдськoї  думки шляхoм зaстoсувaння інфoрмaціи нo-кoмунікaціи них технoлoгіи  тa 
мaсмедіa (інструменти фoрмувaння) 

Етaп 4 
Зaстoсувaння технoлoгіи  виявлення грoмaдськoї  думки (aнкетувaння, oпитувaння, 

інтерв'ювaння, кoнцентрaція увaги на oб’єкті дoслідження) 

Етaп 5 
Інтегрaція фoрмул грoмaдськoї  думки (кoнкретнoгo вирaженoгo судження) у свідoмість 

грoмaдськoсті як склaдoвoї  технoлoгії  и oгo фoрмувaння. 

Етaп 6 
Oстaтoчне підкріплення визнaченoї  фoрми грoмaдськoї  думки (кoнстaтaція судження, 

нaведення фaктів, висвітлення думки експертів, демoнстрaція суб’єктів, які підтримують 
дaне судження) 

У межaх прoгрaм передбaчaються фінaнсoві ресурси для прoведення публічних 
кoнсультaціи  із грoмaдськістю, вивчення грoмaдськoї  думки, прoведення кoнкурсів 
сoціaльних прoєктів серед грoмaдських oргaнізaціи , ствoрення ресурсних центрів 
грoмaдських ініціaтив, нaвчaння держaвних службoвців тa предстaвників грoмaдських 
oргaнізaціи  викoристaнню інструментів грoмaдськoї  учaсті, прoведення фoрумів 
сoціaльних інвестиціи  тoщo [6]. 

Суспільні прoцеси для aудитoрії  медіa стaють усе більше «непрoзoрими», и  людині 
все вaжче реaльнo oцінити зміни в суспільстві. Прии шoвши дo влaди, пoлітичні лідери 
тa пaртії  нaмaгaються дoнести дo суспільствa ті ідеї , які вaжливі для них, тa зaбезпечити 
прии няття цих ідеи  суспільствoм. Зaсoби кoмунікaції  пoсилюють влaду тa aвтoритет 
пoлітичних лідерів і ствoрюють нoвии  тип лідерa – публіцистa, якии  здaтнии  впливaти 
нa публіку, перетвoрювaти ї ї  нa пaртію. Сoціoлoгічні oпитувaння тa реи тинги стaють 
непрямим підтвердженням легітимнoсті влaди. Влaсники інфoрмaціи них кaнaлів 
«oбрoбляють» aудитoрію в рoзрaхунку нa oтримaння гoлoсів. 

Кoмунікaтивнa взaємoдія дoпoмaгaє яснo усвідoмити ступінь впливу мaсмедіa не 
тільки нa вибoрця, a ще и  нa нaселення тa суспільствo зaгaлoм. Сoціoлoгічні дoслідження 
нaи чaстіше aкцентують увaгу нa прoдуктивнoсті пoлітичнoї  реклaми нaпередoдні 
вибoрів aбo інших вaжливих пoдіи . Aле ї ї  ефективність пoкaзoвa и  дoкaзoвa у будь-якіи  
пoлітичніи  сфері. Гoлoвним пріoритетoм держaвнoї  пoлітики в гaлузі зaсoбів мaсoвoї  
інфoрмaції  пoвиннo стaти підтримaння демoкрaтичних прaвил гри нa медіи нoму ринку, 
чітке визнaчення критерії в взaємин влaди тa мaсмедіa. Держaвну інфoрмaціи ну 
пoлітику рoзрoбляють і здіи снюють oргaни держaвнoї  влaди зaгaльнoї  кoмпетенції , a 
тaкoж нaлежні oргaни спеціaльнoї  кoмпетенції .  
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Інфoрмaціи нa привaбливість Укрaї ни передбaчaє ствoрення нoвих тa aдеквaтних 
умoв для прaці нaціoнaльних тa інoземних мaсмедіa для тoгo, щoб незaлежнo від будь-
якoї  пoлітичнoї  кoн’юнктури, якa здaтнa мінятися в силу бaгaтьoх пoлітичних oбстaвин, 
імперaтив держaвнoгo пoступу Укрaї ни, якии  гaрaнтується Oснoвним зaкoнoм держaви, 
зaлишився єврoпеи ським, a знaчить – укрaї нським. При цьoму нaгoлoшується, щo 
ключoвим елементoм фoрмувaння держaвнoї  інфoрмaціи нoї  пoлітики зaлишaється 
гaрaнтувaння незaлежнoсті зaсoбів мaсoвoї  інфoрмaції  і кoмунікaції , прaв і свoбoд 
журнaлістів, a тaкoж зміцнення грoмaдянськoгo суспільствa [7]. 

Сьoгoдні «пoстaчaльникaми» кoлективнoгo знaння, aбo пoсередникaми в и oгo 
рoзпoвсюдженні, є зaсoби мaсoвoї  кoмунікaції , мaсмедіa, які нікoли не зaлишaються 
індиферентними пo віднoшенню дo тoгo, щo oпoсередкoвують. З’явившись спoчaтку як 
чистo технічні спoсoби фіксaції , трaнсляції  і тирaжувaння інфoрмaції , мaсмедіa дуже 
швидкo перетвoрилися в нaи мoгутнішии  зaсіб впливу нa мaсoву свідoмість. Людське 
сприи няття пoстіи нo зaзнaє впливу сучaсних зaсoбів мaсoвoї  інфoрмaції . Це тoи  фaктoр, 
якии  виявляє свіи  вплив у всіх сферaх життя. Сaме в сфері мaсмедіa фoрмуються знaння, 
щo склaдaють oснoву сoціaльнo oрієнтoвaнoгo стaвлення людини дo діи снoсті. 

Інфoрмaціи не зaбезпечення тa реклaмувaння діяльнoсті устaнoв і зaклaдів 
сoціaльнoї  сфери неoбхідне для тoгo, щoб грoмaдськість зaгaлoм і пoтенціи ні спoживaчі 
сoціaльних пoслуг зoкремa, a тaкoж держaвні інституції , предстaвники бізнесoвих 
структур, блaгoдіи них фoндів і недержaвних oргaнізaціи  знaли зміст і нaслідки 
реaлізaції  держaвних і місцевих сoціaльних прoгрaм тa прoєктів. Зaбезпечення дoступу 
нaселення дo інфoрмaціи них ресурсів і систем нaдaння інфoрмaціи них пoслуг oргaнaми 
держaвнoї  влaди сприятиме демoкрaтичним перетвoренням у суспільстві, 
aктивізувaтиме учaсть грoмaдян в упрaвлінні держaвoю.  

Мaсмедіa, будучи інструментaльнoю склaдoвoю влaдних структур, кoнструюють 
реaльність у ї хніх інтересaх, пoдaючи інфoрмaцію тaк, щo вoнa нaбувaє стaтусу реaльнoї  
пoдії . Підбір фaктів, блoкувaння небaжaнoї  інфoрмaції  и  oцінoчних суджень, відпoвідні 
кoментaрі ствoрюють певну кaртину, и  дo aудитoрії  дoнoситься тільки тa «реaльність», 
інфoрмaція прo яку прoи шлa через ЗМІ. Пoширення свoбoди інфoрмaціи нoгo вибoру 
виявляється ілюзією. Хoч і є знaчнии  вибір кaнaлів і фoрм пoдaчі інфoрмaції , прoте 
рівень інфoрмoвaнoсті суспільствa зaгaлoм знижується, a oцінкa пoдіи  здіи снюється нa 
oснoві стереoтипів. 

Сучaсні мaсмедіa ствoрюють мoжливість інфoрмaціи нoгo, технoлoгічнoгo 
упрaвління свідoмістю – непoмітнoгo нaсaдження певних пoглядів через зaнурення 
людини в певне інфoрмaціи не середoвище. Нoві мережеві технoлoгії  дaють мoжливість 
нaкoпичувaти нa серверaх трaнснaціoнaльних кoмпaніи  і здіи снювaти якіснии  
aлгoритмічнии  aнaліз інфoрмaції , яку спoвіщaють нaші телефoни, кoмп’ютери, 
aвтoмoбілі, бaнківські кaртки та ін.  

Як зaзнaчaє С. Ягoдзінськии , цією інфoрмaцією, якa дaє мoжливість вимaлювaти 
нaшу oсoбистість, ми зaклaдaємo підґрунтя пoневoлення. «Мільи oни oтримaли зaсіб 
реaлізaції  влaснoгo пoтенціaлу і свoбoди, a oдиниці – спoсіб кoнтрoлю тa влaди. Нині цеи  
інструмент перевaжнo викoристoвується з метoю oтримaння прибутків (прoдaж 
реклaми, стaтистичних дaних, aнaліз упoдoбaнь, мaркетингoві рішення тoщo). Мoжнa 
припустити, щo в мaи бутньoму він стaне нoвoю фoрмoю підкoрення мaс, інструментoм 
тиску, якии  немoжливo буде пoдoлaти через и oгo всепрoникнення» [8]. 

У мaсмедіa вирaжaється ідея відкритих публічних дискусіи  з вaжливих питaнь 
суспільнoгo рoзвитку, тoму вoни виступaють сoціaльним інститутoм з oргaнізaції  
пoлітичнoгo діaлoгу тa зaсoбoм дoсягнення грoмaдянськoгo кoнсенсусу. У сучaснoму 
світі пoлітичнa взaємoдія oпoсередкoвується мaсмедіa, у діяльнoсті яких визнaчaються і 
відoбрaжaються прoцеси впливу суб’єктів із різнoмaнітним стaтусoм, oбмін інфoрмaцією 
між ними [9]. 
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Oтже, мaсмедіa стaли невід’ємнoю чaстинoю життя сучaснoї  людини, і хoчa ЗМІ 
несуть неoбхідну людині інфoрмaцію, рoзвивaють у людях пoчуття влaснoї  гіднoсті, 
прaгнення дo свoбoди, вoднoчaс вoни здaтні підкoряти, дезінфoрмувaти, зaлякувaти. 
Мaніпулювaння людьми зa дoпoмoгoю ЗМІ є дуже прoстим і дієвим спoсoбoм 
фoрмувaння суспільнoї  думки. Тaк чи інaкше, ЗМІ перетвoрилися нa мoгутніи  
сoціaльнии  інститут, вплив якoгo вaжкo переoцінити. 

Вплив нa прoцес фoрмувaння ціннoстеи  здіи снюється зaсoбaми масової  
інфoрмaції  не тільки через сaм зміст, aле и  через відбір пoвідoмлень, ї х кoментувaння, 
рoзтaшувaння в певніи  пoслідoвнoсті, нa певних стoрінкaх. У якісніи  демoкрaтичніи  
журнaлістиці прии нятo чіткo відoкремлювaти фaкти від думoк, нaдaвaти змoгу 
читaчеві, слухaчеві, глядaчеві, кoристувaчеві рoбити виснoвoк сaмoму. Те, як склaдеться 
викoнaння дaнoї  функції , зaлежить від культури журнaлістів, від прии няття ними нa 
себе відпoвідaльнoсті зa редaкціи ну пoлітику, від oвoлoдіння різними жaнрaми и  
спoсoбaми вирaження віднoшення дo предметa oпису. Зaлежить це и  від культури 
aудитoрії  – бaжaння и  уміння викoристoвувaти мoжливoсті ЗМІ для фoрмувaння влaснoї  
пoзиції . З дoсліджень aудитoрії  ЗМІ дaвнo відoмo, щo oднa ї ї  чaстинa прaгне, 
викoристoвуючи різні, у т.ч. aльтернaтивні, джерелa інфoрмaції , склaсти влaсну тoчку 
зoру. Іншa ж буде керувaтися тільки oднією прoпoнoвaнoю пoзицією [10]. 

У виснoвку хoтілoся б нaгoлoсити нa тoму, щo мaсмедіa є вaжливим інструментoм 
держaвнoгo упрaвління, aле прямo зaлежить від існуючoгo пoлітичнoгo режиму в 
держaві. Вирішaльними для влaди є прoзoрість тa зaбезпечення дoступу грoмaдян дo 
інфoрмaції  прo діяльність влaди, зaлучення нaселення дo oбгoвoрення суспільнo 
вaжливoї  інфoрмaції . І, звичaи нo, реaлізaція цьoгo немoжливa без зaлучення мaсмедіa. 

Питaння прo неoбхідність тіснoї  взaємoдії  пoлітики и  грoмaдськoї  думки, вплив 
грoмaдськoї  думки нa прoцес прии няття пoлітичних рішень зaлишaється oднією з 
нaи більш aктуaльних прoблем і умoвoю ефективнoї  діяльнoсті всіх aктoрів пoлітичнoгo 
прoцесу – інститутів публічнoї  влaди, пoлітичних пaртіи  тa ї х лідерів, грoмaдських 
oргaнізaціи , рухів, предстaвників бізнес-структур, a тaкoж фaхівців у гaлузі пoлітичних 
кoмунікaціи . 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок  

Прoaнaлізoвaнo взaємoдію влaди з грoмaдськoю думкoю і визнaченo, щo в Укрaї ні 
спoстерігaється сaмoстіи нa кoмунікaція. З’ясoвaнo, щo влaдa пoстіи нo нaмaгaється 
прoдемoнструвaти включеність грoмaдськoї  думки в прoцесі прии няття і реaлізaції  
пoлітикo-упрaвлінських рішень для зaпoбігaння сумнівів в ї х ефективнoсті. Визнaченo 
нaи вaжливішу функцію мaсмедіa тa ї х признaчення – дaвaти oб’єктивну інфoрмaцію, нa 
oснoві якoї  мoжнa склaсти реaльну кaртину сьoгoдення; зaбезпечувaти свoбoду думки и  
слoвa, прaвo публічнo вирaжaти свoї  думки, відстoювaти влaсну грoмaдянську пoзицію; 
здіи снювaти кoнтрoль зa рoбoтoю різних гілoк влaди, пoрушувaти aктуaльні питaння, 
стежити зa рoзв’язaнням вaжливих прoблем. Вaжливими фaктoрaми для влaди є 
відкритість тa зaбезпечення дoступу грoмaдян дo інфoрмaції  прo діяльність влaди, 
зaлучення нaселення дo oбгoвoрення суспільнo вaжливoї  інфoрмaції . 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ГОЛОВНОЇ БАЛКИ 
МОСТОВОГО КРАНУ ТА ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕРІЗУ  

Свіргун О. А., Гнатенко Г. О., Свіргун В. В., Свіргун В. П. Дослідження напружено-
деформованого стану головної балки мостового крану та вибір раціонального перерізу. 
Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 4. С. 273 – 279. 

Анотація  
В роботі були проведені дослідження напружено-деформованого стану головної балки однобалочного крану 
за допомогою скінчено-елементного аналізу. Велику частку механізації різних виробничих процесів 
становлять підйомно-транспортні машини. Мостові крани є основним вантажопідйомним 
устаткуванням виробничих цехів. Однобалочні крани знаходять широке застосування на всіх ділянках цехів: 
у машинному залі, на складі готової продукції. Застосування кранового обладнання, його безвідмовна 
робота визначає ефективність сучасного виробництва та продуктивність підприємства. Зниження ваги 
крана, його собівартості при збереженні та навіть покращенні технічних характеристик є нагальною 
вимогою часу. Проєктування та оптимізація сучасних металоконструкцій кранів – складна задача, яка 
вимагає використання чисельного моделювання. Для аналізу виникаючих напружень та переміщень в 
Autodesk Invertor 2018 була побудована 3D модель головної балки однобалочного підвісного крана 
вантажопідйомністю 2 тони з прольотом 6 метрів. Матеріал головної балки крана – сталь Ст09Г2С. В 
дослідженні розроблена скінчено-елементна модель металоконструкції мостового підвісного 
однобалочного крана і зроблений скінчено-елементний статичний аналіз для того, щоб визначити 
напружено-деформований стан металевої конструкції в найбільш завантаженому стані. Були задані 
граничні умови по закріпленню балки та навантаження з урахуванням власної ваги балки та ваги 
електроталі. Був проаналізований розподіл напружень та переміщень вздовж всієї довжини балки. З 
метою зниження ваги крана були проаналізовані чотири варіанта металоконструкції: базовий та три зі 
зменшеною вагою. Після аналізу напружено-деформованого стану був запропонований найбільш 
оптимальний варіант. Також були визначені перспективи для розвитку подальшого вивчення цієї 
проблеми.  

Ключові слова: балка, напруження, деформація, скінчено-елементний аналіз. 
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in the single-girder crane and selection of a rational section. Ukrainian Journal of Applied 
Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4, рр. 273 – 279. 

Abstract 
The paper studies of the stress-strain state of the main girder of a single-girder crane were carried out using finite 
element analysis. A large share of the mechanization of various production processes is made up of lifting and 
transporting machines. Overhead cranes are the main lifting equipment of production shops. Single-beam cranes are 
widely used in all parts of workshops: in the machine room, in the warehouse of finished products. The use of crane 
equipment, its trouble-free operation determines the efficiency of modern production and the productivity of the 
enterprise. Reducing the weight of the crane, its cost price while maintaining and even improving the technical 
characteristics is an urgent requirement of the time. The design and optimization of modern metal constructions of 
cranes is a complex task that requires the use of numerical modeling. To analyze the resulting stresses and movements 
in Autodesk Invertor 2018, a 3D model of the main girder of a single-girder overhead crane with a load capacity of 
2 tons and a span of 6 meters was built. The material of the main beam of the crane is СТ09Г2С steel. In the study, a 
finite-element model of the metal structure of a bridge suspended single-girder crane was developed and a finite-
element static analysis was made in order to determine the stress-strain state of the metal structure in the most loaded 
state. Boundary conditions for fixing the beam and the load were set, taking into account the own weight of the beam 
and the weight of the electric hoist. The distribution of stresses and displacements along the entire length of the beam 
was analyzed. In order to reduce the weight of the crane, four versions of the metal structure were analyzed: basic 
and three with reduced weight. After the analysis of the stressed-strained state, the most optimal option was proposed. 
Prospects for the development of further study of this problem were also identified. 

Keywords: beam, stress, deformation, finite element analysis. 

Вступ 

В машинобудуванні України продовжує зростати потреба в вантажопідйомному 
обладнанні. Це пояснюється тим, що більшу частку механізації різних виробничих про-
цесів становлять підйомно-транспортні машини. Різноманітні типи підйомно-транспор-
тних машин і механізмів забезпечують вантажно-розвантажувальні операції на складах, 
технологічні й автоматизовані лінії, міжцеховий і цеховий транспорт. Вони надійно за-
безпечують безперервність і ритмічність виробничих процесів. Застосування кранового 
обладнання, його безвідмовна робота визначає ефективність сучасного виробництва та 
продуктивність підприємства. Мостові крани широко використовуються у сучасному 
виробництві. Вони є найбільш розповсюдженим і універсальним засобом підйому і 
переміщення різних вантажів. Однобалкові крани знаходять застосування на всіх 
ділянках цехів: в машинному залі, на складі готової продукції.  

Кран-балка з електроталлю значно легша і дешевша за мостові прольотні крани і, 
водночас, їх вантажопідйомність сягає 3-5 т, що в більшості випадків достатньо для 
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проведення вантажно-розвантажувальних робіт [1, 2, 3]. Наукові дослідження метало-
конструкцій мостових кранів виконуються в наступних напрямах: вдосконалення 
методів розрахунку з метою зниження їх металомісткості, підвищення надійності і 
довговічності окремих елементів і вузлів.  

Зниження ваги крана, його собівартості при збереженні та навіть покращенні 
технічних характеристик є нагальною вимогою часу. Вирішення цієї задачі привели до 
впровадження різноманітних профілів балки, наприклад, коробчасті конструкції, 
замкнені трубчасті профілі [4, 5].  

Проєктування та оптимізація сучасних металоконструкцій кранів – складна 
задача, яка вимагає використання чисельного моделювання. Одним з найбільш відомих 
сучасних чисельних методів, який широко використовується при дослідженні, є метод 
скінчених елементів. Аналіз напружено-деформованого стану металоконструкції крана 
методом скінчених елементів розглянуто в роботах [3-9].  

За допомогою чисельного моделювання методом скінчених елементів, яке 
реалізується в програмних комплексах, таких як ANSYS WORKBENCH, SolidWorks 
Simulation та інших, скорочується час та витрати на проєктування та оптимізацію 
конструкції. 

Формулювання цілей статті 

Метою дослідження є аналіз напружено-деформованого стану головної  балки 
мостового однобалочного та оптимізація двотавру головної  балки однобалочного крану. 

Виклад основного матеріалу  

Однією з найважливіших характеристик для мостових вантажопідйомних кранів 
є міцність. Правильний розрахунок міцності – запорука промислової безпеки та високої 
продуктивності крана. Ризик виникнення аварійної ситуації набагато менше в тому 
випадку, коли всі задані параметри вантажопідйомності відповідають дійсності. Тому 
так важливо не тільки вчасно проводити статичні і динамічні випробування 
обладнання, а й від самого початку правильно розрахувати всі навантаження.  

Балки розраховуються на міцність і жорсткість. Майже всі розрахунки кранів, за 
винятком будівельних баштових кранів і підкранових балок, ведуться за допустимим 
напруженням. Розрахунок на жорсткість в умовах статичного навантаження зводиться 
до визначення відносного прогину від дії рухомого навантаження, наприклад, візка з 
вантажем. Величина прогину не повинна перевищувати допустимих за нормами 
проєктування значень.  

Досліджувався підвісний однобалочний кран вантажопідйомністю 2 т. Проліт 
крана 6 м. Матеріал головної балки – низьколегована конструкційна сталь Ст09Г2С. 
Механічні характеристики: σ 0,2 = 300 МПа, σВ = 460 МПа. 

Розглядається самий «найгірший» випадок для конструкції, це момент коли таль 
починає підйом вантажу, вантаж розташовано посередині між опорами (рис. 2). 

Монорельсову колію виконують з двотаврових балок № 18М, 24М, З0М, 36М і 45М 
згідно ДСТУ.  

Після розрахунку крана і розгляду типових рекомендацій по двотавру для крана 
цієї групи був обраний двотавр 36М, який має в поперечному перерізі розміри (рис. 3): b 
= 130 мм, d = 9,5 мм, Wx = 850 см3, a = 60,25 мм,  tk = 21 мм.  

В пакеті Autodesk Invertor була розроблена 3D модель головної балки мостового 
однобалочного крана (рис. 4).  

Для балки, яка виготовлена з двотавра № 36М, був зроблений розрахунок 
напружено-деформованого стану (рис. 5, 6, 7).  

Допустимий прогин двотавра головної балки: 

[𝑓ст] =
𝑆

400
=
6000

400
= 15мм 
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Рис. 1. Підвісний однобалочний 

мостовий кран 
Рис. 2. Розрахункова схема  

головної балки 
Результат розрахунків показав, що для 

двотавра головної балки маємо шестикратний запас 
міцності Такий великий запас міцності свідчить про 
надмірну матеріалоємність конструкції. Тому було 
прийнято рішення зменшити профіль до № 24М.  

В результаті дослідження з'ясувалося, що 
двoтавр № 24М так само має зайвий запас міцності, 
але вибрати ще менший номер двотавра не є 
можливим, тому що діаметр коліс механізму 
пересування таля 17,5 см.  

В зв'язку з цим було вирішено зробити нижню 
половину балки двотавром № 24М, а верхню 
половину – № 18 (рис. 10). Таким чином отримуємо 
більш економну, компактну конструкцію, яка 
відповідає вимогам міцності та жорсткості. 

 
Рис. 4. Розрахункова модель двотаврової головної балки крана 

 
Рис. 5. Напруження по Мизесу для двотавра № 36М 

 
Рис. 6. Коефіцієнт запасу міцності двотавра № 36М 

 
Рис. 3. Схема балки 
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Рис. 7. Прогин двотавра № 36М 

 
Рис. 8. Напруження по Мизесу для двотавра № 24М 

 
Рис. 9. Прогин двотавра № 24М 

 
Рис. 10. Комбінована балка 

 
Рис. 11. Напруження по Мизесу для комбінованої балки 

 
Рис. 12. Прогин комбінованої балки 
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Рис. 13. Коефіцієнт запасу міцності для комбінованої балки 

Також з метою зменшення матеріалоємності був розглянутий варіант балки 
отворами. Але в цьому випадку маємо великі переміщення (13,02 мм) і не виконується 
умова жорсткості (рис. 14).  

 
Рис. 14. Розподіл переміщень для балки з отворами 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок  

В роботі виконувались дослідження напружено-деформованого стану головної 
балки мостового крану. Були розглянуті чотири варіанта конструкції: базовий та три зі 
зменшеною вагою.  

Базовий варіант відповідав всім вимогам міцності та жорсткості, але мав 
надлишкову матеріалоємність. Один із запропонованих варіантів відповідає умовам 
міцності, але не відповідає умовам жорсткості. Тому пришли до висновку зупинитися на 
варіанті комбінованої балки. Необхідною перспективою для подальшого вивчення цієї 
проблеми є перевірка на витривалість конструкції в області зварного шва.  
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Анотація 
У статті обґрунтовано доцільність використання середньої вантажопідйомності парку транспортних 
засобів для комплексної оцінки процесу доставки сільськогосподарських вантажів, що швидко псуються. 
Інтегральний підхід при оцінці умов доставки швидкопсувних сільськогосподарських вантажів (ШСВ) 
дозволить врахувати інтереси як перевізника, так і замовника продукції аграрного сектору виробництва. 
Виділено основні особливості перевезення сільськогосподарських вантажів, терміни зберігання яких при 
транспортуванні обмежено. На підставі цих аспектів встановлені специфічні вимоги, які повинні 
враховуватися під час перевезення цієї категорії вантажів. Для визначення середньої вантажопідйомності 
парку всі можливі альтернативи варіантів доставки були об'єднані у три групи. Встановлено, що схема 
ланцюга поставок швидкопсувних вантажів в Україні, що найчастіше зустрічається, – прямий варіант: від 
виробника до дверей одержувача. Для кожного ланцюга постачань проведено структурний опис у вигляді 
умовних схем доставки. З урахуванням особливостей перевізного процесу для кожного варіанта 
запропоновано аналітичні залежності розрахунку середньої вантажопідйомності парку транспортних 
засобів. Запропоновано методику формування комбінацій розподілу ряду вантажопідйомностей 
транспортних засобів, виходячи з практичних рекомендацій перевізників, за типом та вантажомісткістю 
автомобілів, які повинні використовуватися при кожному варіанті ланцюга постачань. Вони будуть 
визначати кількісні характеристики даного показника при розробці в подальших моделях, що враховують 
інтереси основних учасників процесу доставки вантажів, що швидко псуються. 
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Abstract 
In the article, using expediency of average cargo capacity of the trucks park for integrated assessment of the delivery 
process of perishable agricultural freights is proved. Integrated approach at an assessment of delivery terms of 
perishable cargoes will allow considering the interests of both carriers, and the customer of this products. The main 
features of transportation of perishable agricultural cargoes are excreted. Based on these aspects, specific 
requirements which must be considered during transportation, this category of cargoes is established. All possible 
alternatives of options of delivery have been to unite in five groups for determination of average cargo capacity of the 
park. At the same time, four technological and transport schemes of delivery of perishable agricultural cargoes are 
represented for using a distribution center. It is outlined that the most often found scheme of a chain of deliveries of 
perishable cargoes in Ukraine is direct way: from the producer to the recipient's doors. The structural description in 
the form of conditional schemes of delivery is carried out for each supply chain. The analytical dependences of 
calculation of average cargo capacity of the trucks were proposed for considering the features of the transportation 
process for each variant. The technique of forming the combinations at the distribution of a row of trucks cargo 
capacity is based on the practical recommendations of carriers. These recommendations include information about 
type and tonnage of automobiles which must be used at each variant of a supply chain. They will define the 
quantitative characteristics of this parameter when it will be used in models developed further. 

Key words: technology, perishable agricultural cargo, variant of delivery, a supply chain, transportation, truck, cargo 
capacity. 

Вступ 

У сучасних умовах швидкопсувні сільськогосподарські вантажі (ШСВ) займають 
значний відсоток у загальній структурі перевезень сільськогосподарської продукції. 
Специфіка доставки цієї категорії вантажів створює низку проблемних питань, які 
знижують ефективність ланцюга постачань між відправником вантажу та одержувачем. 
Це позначається на техніко-експлуатаційних показниках роботи автотранспорту, на 
якості обслуговування замовника та на економічних складових процесу перевезення [1]. 

Для часткового вирішення проблем дослідниками запропоновано різноманітні 
підходи, що ґрунтуються на принципах сучасної  логістики [2, 3]. Але незважаючи на це, 
практично всім представленим математичним моделям, які використовуються для 
планування та організації  перевізного процесу ШСВ, властивии  однаковии  суттєвии  
недолік. Й деться про односторонніи  характер цих підходів. 

За оцінками фахівців, під час транспортування щорічно втрачається понад 
5 відсотків свіжої  продукції  [4]. Саме цеи  чинник є головним важелем удосконалення 
технології  перевезення сільськогосподарської  продукції . Щоб уникнути таких збитків, 
підприємство зобов'язане вживати заходів для збереження ССГГ, що транспортуються 
спеціалізованим рухомим складом. 

Підхід щодо прии няття управлінських рішень для збільшення синергетичного 
ефекту при доставці вантажів через термінальні системи запропоновано у роботі [5]. 

Аналіз досліджень, спрямованих на оптимізацію процесу доставки вантажів, 
показує, що для ефективної  організації  процесу доставки сільськогосподарських 
вантажів, що швидко псуються, важливу роль відіграє вибір варіанту транспортування, 
якии  повинен проводитися на основі оцінки відстані перевезення для кожного випадку 
окремо. Прикладом подібної  методики може бути дослідження [6], спрямоване на вибір 
раціональної  дальності контреи лерної  доставки вантажів у міжнародному сполученні. 

Працездатну модель для формування раціональної  структури парку автомобілів 
для перевезення такої  категорії  ССГГ, як фрукти, представили автори у роботі [7]. 

Виходячи з представленого аналізу можна зробити висновок про те, що на даному 
етапі відсутня базова методика для визначення вантажопіди омності парку автотран-
спортних засобів, задіяних на перевезенні сільськогосподарських вантажів, що швидко 
псуються. Тому метою дослідження є розробка універсального підходу визначення 
середньої  вантажопіди омності парку транспортних засобів під час перевезення ШСВ. 
Правильність формування парку рухомого складу дозволить мінімізувати собівартість 
перевезення сільськогосподарських вантажів, що швидко псуються, а також повністю 
задовольнити попит клієнтури на транспортну послугу цього виду аграрної  продукції . 
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Таким чином, використання середньої  вантажопіди омності автотранспортних 
засобів як вхіднии  параметр для інтегрального критерію оцінки перевізного процесу 
стає визначальним фактором при плануванні та організації  доставки ШСВ в ланцюзі 
постачань на новому якісному рівні. 

Формулювання цілей статті 

При вирішенні основних проблем, що виникають при доставці сільськогосподар-
ських швидкопсувних вантажів, повинна враховуватися специфіка технології. При цьо-
му специфічний характер даної категорії вантажів обумовлюється наступним переліком 
особливостей, що виникають безпосередньо при транспортуванні ССГГ [8-10]: 

постійна необхідність підтримки певного діапазону температур, що забезпечує 
збереження вантажу у процесі перевезення; 

транспортний процес має здійснюватися спеціалізованим парком автотранспор-
тних засобів (ізотермічні фургони чи рефрижератори); 

за своєю конструкцією засоби пакетування повинні бути міцними, забезпечувати 
надійну фіксацію вантажу, а також не мати стороннього запаху. 

Враховуючи дані особливості потрібно визначити інтегральний критерій вибору 
раціональної вантажності парку автомобілів у кожному типі ланцюга постачань для 
раціоналізації витрат на перевезення швидкопсувних сільськогосподарських вантажів. 

При проведенні дослідження використовується математичне моделювання на 
основі детального вивчення логістичних нюансів у кожному ланцюгу постачань. 

В якості вихідної інформації для аналізу використовується досвід роботи транс-
портних підприємств при здійсненні доставки швидкопсувних сільськогосподарських 
вантажів за різними варіантами логістичних схем доставки. Для виділення окремих 
видів груп логістичних ланцюгів застосуються принципи синтезу та системного підходу. 

Виклад основного матеріалу  

Практичні рекомендації щодо підбору вантажопідйомностей автомобілів-рефри-
жераторів для транспортування ШСВ зустрічаються на різних порталах транспор-тних 
компаній [11]. Використовуючи практичний досвід перевізників та методику для оцінки 
ефективності застосування контрейлерної технології перевезення в умовах, описаних у 
роботі [12], можна розробити універсальний підхід для визначення середньої вантажо-
підйомності парку автомобілів при доставці швидкопсувних сільськогосподарських 
вантажів. Аналіз теорії та практики функціонування систем доставки ШСВ показує, що в 
даний час застосовується досить велика різноманітність транспортно-технологічних 
схем. Тому виникає необхідність узагальнення схем за ідентичними ознаками для мож-
ливості визначення середнього значення вантажопідйомності автомобілів, які доцільно 
використовувати для кожного ланцюга постачань. 

Попередній аналіз дозволив поєднати всі існуючі види технологій доставки ШСВ 
у три групи: 

Група I. Прямий варіант ланцюга поставок сільськогосподарських вантажів, що 
швидко псуються; 

Група ІІ. Варіант ланцюга поставок ШСВ із розподільчим центром у регіоні 
відправника (РЦ у відправника); 

Група ІІІ. Варіант ланцюга постачань ШСВ з розподільчим центром у регіоні 
одержувача (РЦ у одержувача). 

Для структурного опису кожного з п'яти можливих варіантів доставки 
швидкопсувних сільськогосподарських вантажів, а також математичної формалізації 
підходу щодо визначення собівартості доставки ШСВ, доцільно використовувати 
результати раніше проведених досліджень [13]. Зазначена методика дає якісну 
відповідь для розуміння, яким чином змінюється парк рухомого складу залежно від 
нерівномірності вхідних та вихідних вантажопотоків зі складської системи. 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4.  

283 

Найпоширенішим варіантом доставки ШСВ є схема без використання транзитних 
розподільчих центрів чи терміналів (рис. 1). 

 

Рис. 1. Прямий варіант ланцюга поставок сільськогосподарських вантажів, що 
швидко псуються 

Враховуючи вищевикладене, для найбільш поширеної технології доставки ШСВ 
(прямий варіант) середню вантажопідйомність парку автомобілів пропонується визна-
чати так: 

𝑞1
ср
=

∑ АМАГ𝑖
⋅𝑞МАГ𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ АМАГ𝑖
𝑛
𝑖=1

,                                                               (1) 

де 𝑞МАГ𝑖
 – вантажопідйомність i-го виду автомобілів при магістральному 

перевезенні, т;  
АМАГ𝑖

 – кількість автомобілів i-го виду на магістральній ділянці, од. 

Наступні дві схеми передбачають використання розподільчих центрів (РЦ). Друга 
група – це варіант із РЦ у регіоні відправника (рис. 2). 

 
Рис. 2. Варіант ланцюга постачань ШСВ з розподільчим центром у регіоні 

відправника (РЦ у відправника) 

𝑞2
ср
=

∑ АРЦГО𝑖
⋅𝑞РЦГО𝑖

𝑛
𝑖=1 +∑ АМАГ𝑖

⋅𝑞МАГ𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ АРЦГО𝑖
+𝑛

𝑖=1 ∑ АМАГ𝑖
𝑛
𝑖=1

,    (2) 

де 𝑞РЦГО𝑖
 – вантажопідйомність і-го виду автомобілів при перевезенні ШСВ від 

виробника до РЦ у регіоні відправника вантажу, т; 
АРЦГО𝑖

 – кількість автомобілів і-го виду на ділянці «ГО-РЦ», од. 

Також одним із поширених варіантів доставки сільськогосподарської продукції 
територією України та інших Європейських країн є схема, коли географічно розподіль-
чий центр знаходиться у незначній віддаленості від кінцевого споживача ШСВ (рис. 3). 

 
Рис. 3. Варіант ланцюга постачань ШСВ з розподільчим центром у регіоні 

одержувача (РЦ у одержувача). 
При формуванні ланцюга постачань швидкопсувних сільськогосподарських 

вантажів за схемою, коли розподільний центр знаходиться в регіоні 
вантажоодержувача, середня вантажопідйомність ТЗ визначається за формулою: 

𝑞3
ср
=

∑ АМАГ𝑖
⋅𝑞МАГ𝑖

𝑛
𝑖=1 +∑ АРЦГП𝑖

⋅𝑞РЦГП𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ АМАГ𝑖
𝑛
𝑖=1 +∑ АРЦГП𝑖

𝑛
𝑖=1

,     (3) 

де 𝑞РЦГП𝑖
 – вантажопідйомність і-го виду автомобілів при перевезенні ШСВ від РЦ, 

розташованого в регіоні замовника, безпосередньо до одержувача сільськогосподар-
ського вантажу, що швидко псується, т; 

АРЦГП𝑖
 – кількість автомобілів і-го виду на ділянці «РЦ-ГП», од. 

Із запропонованих залежностей (1-3) щодо визначення середньої вантажо-
підйомності парку транспортних засобів (ТЗ) видно, що постійною складовою при всіх 
схемах є кількість автомобілів. Це дає можливість визначити відносний показник 
вантажопідйомності рухомого складу, який використовується при обслуговуванні 
кожного міжміського маршруту, і, як наслідок, впливає на формування раціональної 
технології доставки ШСВ та вибір оптимального варіанта ланцюга постачання (ЛЦ) в 
цілому. Для раціоналізації ЛЦ середню вантажопідйомність рекомендується визначати 
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з урахуванням прогнозних значень обсягів перевезення ШСВ, які отримують на основі 
масиву емпіричних даних по кожному варіанту перевезень. 

Для визначення середнього значення вантажопідйомності парку транспортних 
засобів необхідно сформувати комбінації структури парку автомобілів, враховуючи, що 
ряд вантажопідйомностей автомобілів розподіллено в діапазоні від 1,5 тон до 25 тон. 

Для подальшого моделювання запропоновано умовно розділити рекомендовану 
вантажопідйомність автомобілів для перевезення даної категорії 
сільськогосподарських вантажів на чотири підгрупи з рівним інтервалом. Цей підхід 
дозволить точніше визначити чисельну характеристику показника середньої 
вантажопідйомності за кожним варіантом ланцюга постачань (рис. 1-3). 

Пропонується провести розрахунок середнього значення вантажопідйомності за 
чотирма варіантами. При цьому як первинний утворюючий елемент виступає ділянка 
перевезення та наявність РЦ, яка визначає весь парк транспортних засобів, задіяних при 
транспортуванні ШСВ як при магістральних перевезеннях, так і при транспортуванні на 
невеликі відстані. 

Для універсальності розрахунку середнього значення вантажопідйомності слід 
виходити із ступеня деталізації, тобто від кількості комбінацій, що виділяються в 
конкретному експерименті за показником, що досліджується: 

𝑞общ
ср

=
∑ 𝑞ср𝑘𝑘
𝑗=1

𝑘
,      (4) 

де 𝑞ср𝑘  – середня вантажопідйомність парку автомобілів у k-ій комбінації, т; 
𝑘 – кількість підгруп середньої вантажопідйомності, які доцільно виділити для 

перевезення конкретної категорії ШСВ, од. 
Значення середньої вантажопідйомності парку транспортних засобів отримано 

на основі статистичної інформації, яка зібрана за кожною із трьох груп ланцюга 
постачань швидкопсувних сільськогосподарських вантажів територією України 
протягом попереднього року. Варіанти комбінацій структури парку автомобілів та 
результати розрахунку середньої вантажопідйомності наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1. Результати розрахунку середньої вантажопідйомності парку 
транспортних засобів, що використовуються за i-м варіантом ланцюга постачань 

Умовні групи середньої  
вантажопіди омності 

Група ланцюга постачань ШСВ 

I-а II-а III-я 

qер1 (1,5-7,4), т 6,0 7,0 3,0 

qер2 (7,4-13,3), т 10,0 9,0 9,0 

qер3 (13,3-19,2), т 15,0 15,0 15,0 

qер4 (19,2-25), т 23,0 25,0 21,0 

𝑞общ
ср

, т 13,5 14,0 12,0 

У подальших розрахунках використовують саме середнє значення 
вантажопідйомності, яке розраховується як середнє арифметичне. Чисельне значення 
середньо зваженої вантажопідйомності передбачається застосовувати для графічного 
представлення сфери доцільності відповідної схеми доставки із розглянутих трьох 
альтернатив ланцюгів постачання. Слід зазначити, що усереднене значення 
вантажопідйомності парку автомобілів, що здійснюють перевезення ШСВ, дозволить 
точніше визначити структуру парку за даним техніко-експлуатаційним параметром. Це 
дозволить вибрати найкращу технологію перевезення на основі меншого значення 
помилки, яка присутня за будь-яких розрахунків у технічних системах, що функціонують 
з великою кількістю випадкових факторів. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок  

1. Більшість підходів, що використовуються для планування та організації пере-
візного процесу швидкопсувних сільськогосподарських вантажів, враховують лише ін-
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тереси однієї зі сторін: перевізника чи замовника вантажу. Тому рекомендується вико-
ристовувати показник середньої вантажопідйомності парку автомобілів, які здійсню-
ють транспортування ШСВ. Встановлено, що даний показник може виступати як основ-
ний вхідний параметр для побудови моделей, що дозволяють вибрати оптимальний 
варіант доставки з урахуванням інтересів основних суб'єктів ланцюга поставок 
сільськогосподарських вантажів, що швидко псуються під час транспортування. 

2. Запропоновано універсальну залежність для розрахунку числових значень 
середньої вантажопідйомності парку автомобілів. Даний підхід визначатиме кількісні 
характеристики досліджуваного показника, а розроблені моделі надалі враховують 
одночасно інтереси основних учасників процесу доставки ШСВ. При цьому розрахункове 
середнє значення вантажопідйомності парку автомобілів стане вихідною інформацією 
для побудови моделей, що дозволяють здійснити комплексну оцінку процесу доставки 
швидкопсувних сільськогосподарських вантажів. 
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Анотація 
Стаття присвячена аналізу перспективного використання рослинних олій в якості змащувальних 
матеріалів та робочих рідин з додаванням функціональних добавак у вигляді наносполук фулеренів С60, 
надійність основних трибосистем об’ємної гідротрансмісії типу ГСТ-90. Здебільшого надійність 
гідромашин залежить від робочих рідин, які використовуються, та присадок або добавок як 
функціональних компонентів, які додаються до їхнього вмісту. Розглянуто можливість покращення 
характеристик робочих рідин із застосуванням нанодобавок. Встановлено, що при експлуатації на робочих 
рідинах рослинного походження з додаванням нанодобвок С60 в оливи рослинного походження швидкість 
зношування нижча, на відміну від використання МГЕ-46В, на 11%. Швидкість зношування натурної 
трибосистеми приставне дно – розподільник носить нелінійний характер і суттєво відрізняється від 
трибосистеми плунжер – втулка. Доведено, що експлуатація даної трибосистеми при високих 
навантаженнях значно зменшуватиме її розрахунковий ресурс. Отримані результати швидкостей 
зношування трибосистем при використанні різних видів робочих рідин та їх аналіз дає змогу розрахувати і 
спрогнозувати ресурс кожної з них та гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90 в цілому. Для розрахунків та 
прогнозування ресурсу гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90 було вибрано гранично допустиму величину 
зносу трибосистем на підставі аналізу літературних джерел. 
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compositions on the reliability of hydraulic machines. Ukrainian Journal of Applied Economics 
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Abstract 
The article analyzes the prospective use of vegetable oils as lubricating materials and working fluids with the addition 
of functional additives in the form of C60 fullerene nanocompounds, reliability of the main tribosystems of volumetric 

hydraulic transmission of the 
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the reliability of hydraulic machines depends on the working fluids used, and additives as functional components that 
are added to their content. The possibility of improving the characteristics of working fluids using nano-additives was 
considered. It was established that when operating on working fluids of vegetable origin with the addition of C60 
nano-additives to oils of vegetable origin, the wear rate is 11% lower than when using MGE-46B. The rate of wear of 
the in situ tribosystem attached bottom - distributor is non-linear and significantly differs from the plunger - bushing 
tribosystem. It can be seen that the operation of this tribosystem at high loads will significantly reduce its estimated 
resource. The obtained results of wear rates of tribosystems when using different types of working fluids and their 
analysis make it possible to calculate and forecast the resource of each of them, and of hydrostatic transmission of the 
GST-90 type as a whole. For calculations and forecasting of the resource of the hydrostatic transmission of the GST-
90 type, the maximum allowable amount of wear of tribosystems was selected based on the analysis of literary sources. 
Cheaper working fluids based on RS and RR vegetable oils can be a good alternative. Compared with the most common 
working fluid of petroleum origin MGE-46B, working fluids RS and RR provide a fairly high calculated resource, which 
is higher on average by 15%, and this, in turn, is equal to 480 engine hours. It is known that during the working season 
the harvester is operated for approximately 250 engine hours, that is, the use of RS and RR working fluids instead of 
MGE-46B will make it possible to increase the operating time up to two years. 

Keywords: volumetric hydraulic drives, fullerene nanocompounds, GST-90. 

Вступ 

Об’ємні гідроприводи такі, як ГСТ-90, широко застосовуються в 
сільськогосподарській техніці як закордонного, так і вітчизняного виробництва. 
Основним конструктивним елементом гідроприводів є робоча рідина, яка виконує ряд 
функцій, що забезпечують надійну роботу. Сільськогосподарська техніка працює в зоні 
з підвищеною екологічною чутливістю, тому робочі рідини повинні володіти швидким 
біологічним розкладом при потраплянні на ґрунт. Переважна більшість існуючих 
робочих рідин виготовлена на нафтовій основі, які негативно впливають на екосистему 
в цілому. Сучасний ринок мастильних матеріалів пропонує досить широкий асортимент 
продукції як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Безумовно домінуюча 
частка українського ринку мастильних матеріалів належить закордонним виробникам. 
Це пов’язано з нафтовою залежністю України від світових імпортерів, що і впливає на 
ціноутворення продукції. Здебільшого пересічний споживач мастильних матеріалів 
сплачує не тільки за мастило, але й за бренд та логістичні витрати, що пов’язані 
безпосередньо з імпортом та доведенням продукції до споживача. 

Гарною альтернативою нафтовим можуть бути робочі рідини на базі рослинних 
олій, з додаванням в якості добавки фуллеренів С60 данні робочі рідини володіють всіма 
експлуатаційними показниками, що необхідні для надійної експлуатації [1]. 
Використання робочих рідин на базі рослинних олій з кожним роком знаходить все 
ширше впровадження, лідерами якого є США та країни ЄС [2-4]. Також ведуться роботи 
по даній проблематиці вітчизняними вченими [5-8]. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є порівняння швидкості зношування основних трибосистем 
об’ємної гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90 при експлуатації на різних типах робочих 
рідин з подальшим прогнозуванням ресурсу. 

Виклад основного матеріалу  

Авторами роботи [1, 9-10] на лабораторних установках було визначено швидкість 
зношування модельних трибосистем об’ємної  гідростатичної  трансмісії  типу ГСТ-90 при 
використанні робочих рідин на базі високоолеї нової  соняшникової  РС та ріпакової  РР 
оліи  з додаванням в якості добавки фулеренів С60 в порівнянні з товарною нафтовою 
МГЕ-46В, синтетичною Shell HF-E 46 та біологічно нешкідливою на базі ріпакової  олії  
Shell HF-R. Авторами роботи [1] представлено огляд літератури по мастильним 
матеріалам з додаванням наночасток. Проаналізовано вплив наночасток на 
трибологічні характеристики олив. У роботі відзначено, що використання нанодобавок 
до мастильних матеріалів призводить до підвищення в’язкості базового середовища, 
високої  несучої  здатності сполучення, зниження коефіцієнта тертя, підвищення 
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зносостіи кості. В роботі [2] показано, що ефект введення вуглецевих наночасток в 
пластичні мастила істотно залежить від типу мастила і може як покращувати, так і 
погіршувати трибологічні показники мастил. У тои  же час на всіх досліджених типах 
мастил при введенні вуглецевих наночасток отримано збільшення навантаження 
задира, незалежно від типу мастила-бази. 

Авторами роботи [3] робиться висновок про перспективність використання 
наноматеріалів в мастильних матеріалах. Робота містить висновки, що характеристики 
мастильного матеріалу можна покращити, застосовуючи наноприсадки. Робота 
присвячена інформаціи ному огляду застосування нанодобавок до рідких мастильних 
матеріалів і перспективам ї х використання при виробництві олив. 

Визначення швидкості зношування основних трибосистем ГСТ-90 проводилось за 
допомогою методики фізичного моделювання та критеріального підходу [11-13] , 
результати розрахунків представлені в вигляді рисунків 1–3.  

  
Рис. 1. Розрахункові значення 

швидкості зношування трибосистеми 
(плунжер-втулка) 

Рис. 2. Розрахункові значення 
швидкості зношування трибосистеми 

(приставне дно-розподільник) 
1 – МГЕ-46В; 2 – Shell HF-E 46; 3 – Shell HF-

R; 4 – РС; 5 – РР. 
1 – МГЕ-46В; 2 – Shell HF-E 46; 3 – Shell HF-

R; 4 – РС; 5 – РР. 
З рис. 1 видно, що розрахункова 

швидкість зношування трибосистеми 
плунжер – втулка є лініи ною. Це вказує на 
те, що швидкість зношування поступово 
зростає зі збільшенням навантаження на 
робочі поверхні трибосистеми. При 
експлуатації  на робочих рідинах РС та РР 
швидкість зношування нижча від МГЕ-46В 
на 11% та 5% відповідно. В порівнянні з 
робочими рідинами всесвітньо відомого 
виробника Shell робочі рідини на базі 
рослинних оліи  РС та РР дещо 
поступаються. Порівнюючи з 
високоякісною синтетичною рідиною 
Shell HF-E 46, швидкість зношування 
трибосистеми нижча на 25,8% від РС, та на 
30,5% від РР. При експлуатації  на робочіи  
рідині Shell HF-R вона нижча на 15,7% від 
РС та на 21% від РР.  

Швидкість зношування натурної  трибосистеми приставне дно – розподільник, 
рис 2, носить нелініи нии  характер і суттєво відрізняється від трибосистеми плунжер – 

 

Рис. 3. Розрахункові значення 
швидкості зношування трибосистеми 

(башмак-похила шайба) 
1 – МГЕ-46В; 2 – Shell HF-E 46; 3 – Shell HF-

R; 4 – РС; 5 – РР. 
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втулка. Видно, що експлуатація даної  трибосистеми при високих навантаженнях значно 
зменшуватиме ї ї  розрахунковии  ресурс.  

Різниця відсоткового співвідношення між швидкістю зношування трибосистеми 
в залежності від робочої  рідини складає: при експлуатації  трибосистеми на робочих 
рідинах РС та РР швидкість зношування нижча на 17,7% та 7% відповідно, ніж при 
експлуатації  на робочіи  рідині МГЕ-46В. 

Порівнюючи експлуатацію робочих рідин на базі рослинних оліи  з рідинами 
марки Shell видно, що швидкість зношування трибосистеми при експлуатації  на робочіи  
рідині РС на 16,2% вища, ніж при використанні Shell HF-E 46, на 5,4% вища, ніж при 
використанні Shell HF-R. Дещо гіршии  результат показала робоча рідина РР: швидкість 
зношування на 25,3% вища, ніж при використанні Shell HF-E 46, на 15,6% вища, ніж при 
використанні Shell HF-R. 

Залежності, які представлені на рис. 3 та описують розрахункову швидкість 
зношування трибосистеми башмак-похила шаи ба, також носять нелініи нии  характер, 
але менш виражении , ніж залежності попередньої  трибосистеми. Аналіз результатів 
швидкості зношування натурної  трибосистеми башмак – похила шаи ба показав, що при 
експлуатації  на робочіи  рідині РС ї ї  показники на 18,7% кращі від МГЕ-46В, але на 12,8% 
та 6% гірші від експлуатації  на Shell HF-E 46 та Shell HF-R відповідно. При використанні 
робочої  рідини РР швидкість зношування трибосистеми на 14,5% нижча в порівнянні з 
робочою рідиною МГЕ-46В, але на 17% та 10% вища, ніж при використанні Shell HF-E 46 
та Shell HF-R відповідно. 

Отримані результати швидкостеи  зношування трибосистем при використанні 
різних видів робочих рідин та ї х аналіз дає змогу розрахувати і спрогнозувати ресурс 
кожної  з них та гідростатичної  трансмісії  типу ГСТ-90 в цілому. 

Для розрахунків та прогнозування ресурсу гідростатичної  трансмісії  типу ГСТ-90 
було вибрано гранично допустиму величину зносу трибосистем  на підставі аналізу 
літературних джерел [14]. Розрахунок ресурсу трибосистем ГСТ-90 проводили за 
виразом: 

𝑅 =
∆

𝐼𝐻
 ,     (1) 

де R – ресурс, мотогодини; 
 – гранично допустима величина зносу трибосистеми, мкм; 
Ін – швидкість зношування натурної  трибосистеми, мкм/год. 
Значення ресурсу кожної  з трибосистем гідростатичної  трансмісії  ГСТ-90 при 

експлуатації  в режимі максимального навантаження наведені у вигляді рисунків 4–6. 

  

Рис. 4. Розрахункові значення ресурсу 
трибосистеми плунжер – втулка: 

1 – МГЕ – 46В; 2 – Shell HF-E 46; 3 – Shell 
HF-R; 4 – РС; 5 – РР. 

Рис. 5. Розрахункові значення ресурсу 
трибосистеми приставне дно – 

розподільник: 
1 – МГЕ – 46В; 2 – Shell HF-E 46; 3 – Shell 

HF-R; 4 – РС; 5 – РР. 
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Ресурс гідроста-
тичної  трансмісії  в 
цілому буде визначати 
трибосистема з міні-
мальним розрахун-
ковим ресурсом. 
Рисунки 4–6 
демонструють, що 
максимальнии  ресурс є 
характерним для 
трибосистеми плунжер 
– втулка, так як 
швидкість зношування 
ї ї  елементів та сила 
тертя мінімальні. На 
другому місці – 
трибосистема башмак – 

похила шаи ба, а мінімальнии  ресурс характернии  для натурної  трибосистеми приставне 
дно – розподільник.  

За даними нормативно-технічної  документації  заводу-виробника гідроста-
тичних трансмісіи  «АПМ Гідросила», γ% ресурс до першого капітального ремонту 
гідростатичної  трансмісії  ГСТ-90 складає 4000 мотогодин. Але, як показує практика, він 
не перевищує 2500 мотогодин. Це зумовлено режимами та умовами експлуатації .  

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок  

На основі проведених досліджень для того, щоб гідростатична трансмісія ГСТ-90 
могла відпрацювати заявлений виробником моторесурс, є певна і необхідна умова – це 
експлуатація агрегату в відповідності до нормативно-технічної документації, що 
надається заводом-виробником і яка включає в себе всі основні вимоги. 

На ресурс трибосистем гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90 найбільш впливає 
робоча рідина, на якій відбувається експлуатація. Виходячи з результатів, наведених на 
рис. 4–6, можна зробити висновок, що найбільшим ресурсом гідростатична трансмісія 
ГСТ-90 буде володіти при експлуатації на високоякісних робочих рідинах всесвітньо 
відомого виробника Shell. Висока вартість цих робочих рідин та їх дефіцит на території 
України робить їх використання не завжди економічно доцільним. 

Гарною альтернативою можуть бути більш дешеві робочі рідини на базі 
рослинних олій РС та РР. Порівняно з найбільш розповсюдженою робочою рідиною 
нафтового походження МГЕ-46В робочі рідини РС та РР забезпечують досить високий 
розрахунковий ресурс, вищий в середньому на 15%, а це, в свою чергу, дорівнює 
480 мотогодинам. Відомо, що за робочий сезон комбайн експлуатується приблизно 
250 мотогодин, тобто використання робочих рідин РС та РР замість МГЕ-46В дасть змогу 
збільшити час експлуатації до двох років. 

Список літератури 
1. Войтов В.А., Кравцов А.Г. Трибологічні властивості технічних олив на базі соняшникової та ріпакової 

олій. Проблеми трибології. 2011. № 4. С. 87-92. 
2. Kosten und Nutzen technischer Bioöle. 2007/2008. URL: http://www.nachwachsenderohstoffe.de/. 
3. Bioschmierstoffe. 2007/2008. URL: http://www.nachwachsenderohstoffe.de/. 
4. Bericht über biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten. 2007/2008. URL: 

http://www.nachwachsenderohstoffe.de/. 
5. Поп Г.С. Мастильні матеріали з рослинних олій. Хім. пром-сть України. 2006. № 5. С. 22-29. 
6. Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Вечерік Р.Л. Поверхнево-активні речовини та композиційні системи на 

основі рослинних олій і фосфатидів. Хім. пром-сть України. 2008. № 3. С. 33-37. 

 

Рис. 6. Розрахункові значення ресурсу трибосистеми 
башмак – похила шайба: 

1 – МГЕ – 46В; 2 – Shell HF-E 46; 3 – Shell HF-R; 4 – РС; 5 – РР. 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 4.  

292 

7. Сіренко Г.О., Сав'як О.Л. Дослідження рослинних олив у якості мастильних матеріалів. Полімер. журн. 
2006. №1 (28). С. 69-78. 

8. Кириченко Л.М., Кириченко В.І., Сіренко Т.О. Триботехнічні характеристики нових мастильних 
композицій на основі хімічно модифікованої ріпакової олії. Проблеми сучасного машинобудування. 
Хмельницький, 1996. С. 142. 

9. Войтов В.А., Кравцов А.Г. Визначення трибологічних властивостей рослинних олій в порівнянні з 
нафтовими оливами. Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка. 2008. Вип. 75, т. 1. С. 382-386. 

10. Войтов В.А. Кравцов А.Г. Перспективи використання біоолив у вузлах тертя сільськогосподарської 
техніки із забезпеченням надійності та екологічності експлуатації. Вісник центру забезпечення АПВ 
Харківської області. 2009. Вип. 6. С. 229-234. 

11. Войтов В.А. Конструктивная износостойкость узлов трения гидромашин. Ч.2. / Методология 
моделирования граничной смазки в гидромашинах. Харьков: Центр Леся Курбаса, 1997. 152 с. 

12. Евдокимов Ю.А. Метод ускоренных испытаний материалов, деталей и узлов машин на 
износостойкость. Трение и износ. 1984, т.5, №1, с. 54-58. 

13. Веников В.А., Веников Г.В. Теория подобия и моделирования. М: Высш. школа, 1991, 439 с. 
14. Галин Д. А. Оценка работоспособности и повышение долговечности объемного гидропривода ГСТ-

90: Дис…кандидата технических наук: 05.20.03, Саранск, 2007, 224 с. 

References  
1. Vojtov, V.A., Kravtsov, A.H. (2011). «Tribological properties of technical oils based on sunflower and 

rapeseed oils». Problemy trybolohii. no. 4, рр. 87-92. 
2. Kosten und Nutzen technischer Bioöle. 2007/2008. Available at: http://www.nachwachsenderohstoffe.de/. 
3. Bioschmierstoffe. 2007/2008. Available at: http://www.nachwachsenderohstoffe.de/. 
4. Bericht über biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten. 2007/2008. Available 

at:  http://www.nachwachsenderohstoffe.de/. 
5. Pop, H.S. (2006). «Lubricating materials from vegetable oils». Khim. prom-st' Ukrainy. no. 5, рр. 22-29. 
6. Pop, H.S., Bodachivs'ka, L.Yu., Vecherik, R.L. (2008). «Surface-active substances and composite systems 

based on vegetable oils and phosphatides». Khim. prom-st' Ukrainy. no. 3, рр. 33-37. 
7. Sirenko, H.O., Sav'iak, O.L. (2006). «Research of vegetable oils as lubricants». Polimer. zhurn. no. 1 (28), рр. 

69-78. 
8. Kyrychenko, L.M., Kyrychenko, V.I., Sirenko, T.O. (1996). «Tribotechnical characteristics of new lubricating 

compositions based on chemically modified rapeseed oil». Problemy suchasnoho mashynobuduvannia, рр. 
142. 

9. Vojtov, V.A., Kravtsov, A.H. (2008). «Determination of tribological properties of vegetable oils in comparison 
with petroleum oils». Visnyk KhNTUSH im. P.Vasylenka. Issue 75, Vol. 1, pp. 382-386. 

10. Vojtov, V.A. Kravtsov, A.H. (2009). «Prospects for the use of bio-oils in the friction nodes of agricultural 
machinery, ensuring the reliability and environmental friendliness of operation». Visnyk tsentru 
zabezpechennia APV Kharkivs'koi oblasti. Issue 6, рр. 229-234. 

11. Vojtov, V.A. (1997). Konstruktivnaja iznosostojkost' uzlov trenija gidromashin. [Structural wear resistance of 
friction units of hydraulic machines]. Part 2. Metodologija modelirovanija granichnoj smazki v 
gidromashinah. Centr Lesja Kurbasa. Kharkiv. Ukraine. 

12. Evdokimov, Ju.A. (1984). «The method of accelerated wear resistance testing of materials, parts and 
assemblies of machines». Trenie i iznos. Vol. 5, no. 1, рр. 54-58. 

13. Venikov, V.A., Venikov, G.V. (1991). Teorija podobija i modelirovanija. [Theory of similarity and modeling]. 
Vyssh. shkola. Moscow. Russia.  

14. Galin, D. A. (2007). Ocenka rabotosposobnosti i povyshenie dolgovechnosti ob#emnogo gidroprivoda GST-90. 
[Performance evaluation and durability improvement of the volumetric hydraulic drive GST-90]. Ph.D. 
Thesis: 05.20.03, Saransk. Russia. 

 
Стаття надійшла до редакції 19.10.2021 р. 
 
 
  



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4.  

293 

 

 

 

 

 

Наукове періодичне видання  

 

  

  

  

Український журнал прикладної економіки та техніки  

Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology  

науковии  журнал 

  

  

Том 6  

Випуск 4  

2021 рік 

  

  

Редактор-коректор А. М. Бутов  

  

  

Адреса редакції: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020        

телефон 380 (352) 47-50-66*12292  

E-mail: mail.ujae@gmail.com 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  

КВ № 24956-14896ПР від 19.08.2021 року 

  

Підписано до друку 26.11.2021 р. Формат 60х90/8. 

Папір офсетний. Гарнітура Cambria і Times. Друк офсетний. Зам. № Р 016-03-18  

Умовно-друк. арк. 34,11. Обл.-вид. арк. 13,15. 

Тираж 300. Ціна договірна. 

  

Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка» 

вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020,  

телефон/факс 380 (352) 47-58-72. 

E-mail: edition@tneu.edu.ua 

  

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи  

до Державного реєстру видавців ДК № 3467 від 23.04.2009 р. 

  

 
 

 


