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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
 

УДК 330.34                                                                               https://doi.org/10.33271/ebdut/73.009 

 

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОТИЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО  ІНСТИТУЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

А. О. Заваженко, аспірант, Київський національний університет                                           

імені Тараса Шевченка, zavazhenko96@gmail.com, orcid.org/0000-0002-3345-1671 

 

Методологія дослідження. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та 

спеціальні методи наукового пізнання, зокрема: методи міждисциплінарного, інституційного, 

компаративного та статистичного аналізу разом з використанням табличних та графічних ме-

тодів візуалізації даних. Обмеженням у запропонованому дослідженні є відсутність загально-

прийнятих теоретичних підходів до кількісного вираження рівня інституційного забезпечення. 

Результати. Проаналізовано основні особливості нових інституційних реалій та вису-

нуто гіпотезу про те, що існує взаємозв’язок між кількістю тих, хто захворіли на Covid-19, та 

протиепідеміологічним інституційним забезпеченням національних економік у період панде-

мії. З метою доведення або спростування висунутої гіпотези проаналізовано дані 166 країн, з 

регіональним компаративним аналізом за 2020 р. включно. На основі проведеного дослід-

ження підтверджено гіпотезу щодо наявності взаємозв’язку між кількістю випадків захворю-

вання Covid-19 та рівнем інституційного забезпечення національних економік в період панде-

мії. Продемонстровано значимість превентивного характеру інституційного забезпечення в 

період пандемії та вказано на необхідність узгодження та кооперації країн під час реалізації 

інституційних змін, спрямованих на формування глобального інституційного середовища по-

долання пандемії Covid-19.  

Новизна. Здійснено компаративний аналіз протиепідеміологічного інституційного за-

безпечення національних економік в періоди пандемії Covid-19, на основі якого  встановлено 

взаємозв’язок між кількістю випадків захворювання на Covid-19 та протиепідеміологічним ін-

ституційним забезпеченням національних економік.   

Практична значущість. Результати дослідження мають теоретичну і практичну цін-

ність, оскільки вони ґрунтуються на компаративному аналізі інституційного забезпечення      

різних країн та регіонів світу в період пандемії і можуть бути використані для покращення 

сучасного стану протиепідеміологічного інституційного забезпечення національних економік 

та у разі виникнення подібних глобальних викликів у майбутньому. 

Ключові слова: інституції, інституційне середовище, інституційне забезпечення, панде-

мія Covid-19, протиепідеміологічні обмеження. 

 

Постановка проблеми. Загальнови-

знано, що інституційні рамки економічних 

систем багато в чому визначають особливос-

ті функціонування господарських суб’єктів у 

їх межах. Саме вони характеризують націо-

нальні економіки, оскільки кожна відповідає 

власній неповторній сукупності формальних 

та неформальних обмежень.  

Пандемія SARS-COV-2 зумовила пере-

гляд звичних переконань щодо функціону-

вання та забезпечення розвитку національ-

них економік. За цих умов інституційне сере-

довище стало розглядатися як інструмент за-

хисту суспільства в умовах швидкого розпов- 

сюдження нового захворювання, однак до 

цього часу залишаються невизначеними та 

дискусійними багато аспектів щодо проти- 
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епідеміологічного інституційного забезпе-

чення серед яких виділяють ступінь регулю-

вання, кількість встановлених нових каран-

тинних обмежень, їх тривалість викорис-

тання, тощо. Зазначена проблема зумовлює 

необхідність детального дослідження обра-

ної тематики та підкреслює її актуальність 

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Дослідження впливу інституцій на 

економічний розвиток привертає увагу бага-

тьох науковців. Історичний аналіз впливу ін-

ституцій на економічний розвиток окремих 

країн здійснив Д. Асемоглу [2], а Г. Шабір на 

основі ґрунтовного статистичного аналізу 

довів  ключову роль  політичної  нестабіль-

ності та корупції як одних із головних пере-

шкод економічному зростанню національних 

економік [9]. Багато інших як зарубіжних, 

так і вітчизняних дослідників займаються да-

ною проблематикою.  

Попри значну кількість теоретичних 

досліджень різних аспектів та проблем роз-

витку національних економік, зокрема інсти-

туційних, пандемія Covid-19 зумовила появу 

нових дискусійних питань. Наразі активно 

досліджується питання темпів розповсюд-

ження цього захворювання в залежності від 

економічного розвитку різних регіонів та 

країн [7], здійснюються активні спроби емпі-

рично обґрунтувати влив пандемії на вало-

вий внутрішній продукт економічно розви-

нутих країн [6], дослідити наслідки пандемії 

на інституційному рівні [5]. Також аналізу-

ється групою дослідників на чолі з Е. Сер-

жент вплив формальних та неформальних ін-

ституцій на механізми запобігання поши-

рення захворювання в період пандемії в ок-

ремих країнах [8].  

Формулювання мети статті. Метою 

пропонованої статті є порівняльне дослід-

ження протиепідеміологічного інституцій-

ного забезпечення національних економік у 

період пандемії Covid-19 з метою виявлення 

кращих інституційних практик та інституцій-

них дисфункцій, що виникають в період гло-

бальних викликів та потрясінь. Об’єктом до-

слідження є комплекс інституційних заходів 

урядів у відповідь на розгортання пандемії.  

Предметом дослідження є протиепідеміоло-

гічне інституційне забезпечення національ-

них економік у період пандемії Covid-19. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Інституції відіграють вкрай важливу 

роль в економічному розвитку різних країн і 

за сталих умов саме інституційне середо-

вище є однією із головних умов диференціа-

ції економічних систем, що визначається че-

рез його якість та ефективність функціону-

вання [2]. Науковці все частіше стверджу-

ють, що більшість країн конкурує саме в 

створенні ефективних інституційних струк-

тур та реалізації інституційних стратегій, які 

могли б забезпечити економічний розвиток 

та покращити добробут населення. 

Варто почати з того, що зазвичай про-

цес інституційних змін характеризувався по-

єднанням еволюційного та революційного 

розвитку інституцій, що відображало специ-

фіку національного господарського розвитку 

певного суспільства [1, c.5]. Одним із найсут-

тєвіших наслідків пандемії стало те, що від-

бувся різкий і практично одномоментний ін-

ституційний злам як на формальному, так і на 

неформальних рівнях, який був характерний 

не тільки для однієї країни, а відразу для 

всього світу. Найбільшу швидкість дана ви-

дозміна мала саме на неформальному рівні, 

якому не є властивими подібні швидкі темпи 

інституційних змін. Наприклад, завдяки усві-

домленню населенням небезпеки швидкого 

поширення захворювання за 2020 рік суттєво 

зменшилась частота використання готівки, а  

значно зросла частка безконтактних платіж-

них операцій [5, c.294].  

Варто зауважити, що подібний «інсти-

туційний шок» планетарного масштабу – 

рідке явище, а його наслідки є вкрай  загроз-

ливими через те, що саме на цьому етапі роз-

витку економіки було досягло активного    

розгортання глобалізаційних процесів. На-

слідки цього шоку важко передбачити, однак 

можна сказати майже напевно, що одним із 

результатів буде формування нових інститу-

ційних дисфункцій, які пов’язані із відхилен-

нями та викривленнями, що відбуваються в 

межах інституційних середовищ [1, c.4], а 

дана проблематика ймовірно стане головною 

темою досліджень наступних років в межах 

нової інституційної економічної теорії.  

Також у зв’язку з пандемією SARS-

COV-2 інституційне середовище кожної кра-

їни отримало вкрай важливу нову протекціо-
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ніську функцію: запобігання швидкому по-

ширенню зазначеної хвороби серед насе-

лення. Заходи протидії включають різні рівні 

та форми прояву, а саме:  

1). на неформальному та особистісному 

рівні утвердилися нові  культурні норми по-

ведінки на основі соціального дистанціону-

вання;  

2). проявом формальних обмежень на 

державному рівні є застосування офіційної 

тимчасової заборони на ведення певних ви-

дів економічної діяльності, що передбачали 

скупчення людей;  

3) проявом формальних обмежень на 

глобальному рівні є максимальне обмеження 

пересування людей між країнами [10].  

Уряд кожної з країн розробив власну 

стратегію застосування подібних інституцій-

них правил, які різняться ступенем регулю-

вання, кількістю та тривалістю функціону-

вання цих обмежень. Оновлені «правила 

гри» впливають на трансформацію економіч-

них відносин, однак при цьому подібні різкі 

формальні інституційні перетворення, навіть 

тимчасові, можуть мати негативні наслідки 

для національних економік, що проявля-

ються у різних сферах, у тому  числі в  упо-

вільненні темпів економічного розвитку.  

У процесі дослідження було висунуто 

гіпотезу щодо наявності взаємозв’язку між 

кількістю тих, хто захворіли на Covid-19, та 

рівнем протиепідеміологічного інституцій-

ного забезпечення. Для її доведення або 

спростування було вирішено проаналізувати 

відкриті дані 166 країн світу за 2020 р. 

Першим аналізованим показником 

було обрано кількість випадків заражень на 1 

мільйон населення з метою нівелювання по-

казником кількості населення. За статистич-

ну базу використано загальнодоступні дані 

на сайті Worldometer станом на 1 лютого 

2021 року, який збирає зазначені дані з офі-

ційних звітів урядів різних країн, візуалізація 

цих даних наведена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Порівняльна характеристика країн за кількістю випадків захворюваності              

Covid-19 на 1 мільйон населення 

Джерело: розроблено автором на основі [4] 

 

Рис.1 засвідчує, що найбільша щіль-

ність випадків зараження новою хворобою 

припадає на європейський та південно-аме-

риканський регіони. При цьому  високі  по-

казники захворюваності також мають США. 

В той час як африканський та азійські регіони 

характеризуються помірними темпами по-

ширення захворювання. 

Другим аналізованим показником є 

дані оксфордського індикатора реакції урядів 

на коронавірус (OxCGRT), що збирає загаль-

нодоступну інформацію з різних країн по 19 
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окремих показниках, які можна об’єднати в 

три групи:  

а). вісім показників фіксують інформа-

цію щодо заходів стримування, наприклад, 

закриття шкіл, коледжів, університетів та об-

меження пересування;  

б). чотири показники характеризують 

економічну політику, таку як підтримка до-

ходів громадян або надання іноземної допо-

моги;  

в). сім показників ідентифікують полі-

тику системи охорони здоров'я, таку як ре-

жим тестування на Covid-19, надзвичайні ін-

вестиції в охорону здоров'я та політику вак-

цинації [3].  

Перераховані групи показників інтер-

претуються в загальну оцінку протиепідеміо-

логічного інституційного забезпечення кра-

їни. Загальна оцінка параметра знаходиться в 

межах від 0 до 100, відповідно до міри суво-

рості, кількості та тривалості реалізації про-

тиепідеміологічної політики урядів.  

Візуалізація даних за цим показником 

станом на 1 лютого 2021 року наведена на 

рис. 2. 

 

Рис. 2. Порівняльна характеристика країн за індексом реакції урядів на пандемію 

Джерело: розроблено автором на основі [3] 

 

Рис. 2 засвідчує, що тільки для небага-

тьох африканських країн не є характерним 

високий рівень протиепідеміологічного ін-

ституційного забезпечення, в  той час  пере-

важна більшість країн інших регіонів приді-

лили значну увагу протиепідеміологічній по-

літиці. Виділяються результати азійського 

регіону, якщо порівнювати з попереднім по-

казником кількості випадків захворювання, 

оскільки регіон з помірною щільністю захво-

рюваності характеризується високими показ-

никами інституційного забезпечення у пе-

ріод пандемії. 

З метою більш детального аналізу та 

виявлення існуючих взаємозалежностей 

було проведено статистичний аналіз даних 

показників в регіональному розрізі. 

На рис. 3 можна побачити залежність 

між кількістю випадків зараження на 1 міль-

йон населення та  оксфордським індикатором 

реакції урядів на коронавірус в розрізі різних 

регіонів. Для унаочнення отриманих резуль-

татів було вирішено застосувати усереднені 

показники за останній календарний рік, та-

кож враховано аспект кількості населення 

країн (на графіку це відображено розміром 

позначень). 
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Рис. 3. Взаємозв’язок кількості випадків зараження Covid-19  та інституційної реакції         

урядів на пандемію за різними регіонами 

Джерело: розроблено автором на основі [3],[4] 

 

Рис. 3 засвідчує виявлену лінійну тен-

денцію до зростання індексу реакції на пан-

демію і кількістю заражень на 1 мільйон на-

селення у всіх аналізованих регіонах без ви-

ключення. 

Детальна інформація по кожному регі-

ону наведена в таблиці 1, а порівняльна  ха-

рактеристика рівня лінійного зв’язку наве-

дена в таблиці 2. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика регіонів за зв’язком заражень та інституційних обмежень 

 
 Кількість Показник Мін Макс Сер Медіана 

Європа 36 
Випадки 8383 94531 43736,69 40465,5 

Індекс 14,95 60,16 48,51 49,61 

Азія 46 
Випадки 6 73456 14610 4447 

Індекс 23,66 68,74 52,99 55,67 

Африка 46 
Випадки 8 24546 3558 1209 

Індекс 12,09 71,11 47,68 49,8 

Північна 

Америка 
20 

Випадки 528 82131 18417,82 10030,5 

Індекс 12,14 73 54,02 58,48 

Південна 

Америка 
12 

Випадки 4536 44025 24673,42 18918,5 

Індекс 40,68 71,84 61,8 63,13 

Океанія 6 
Випадки 3 1123 298,33 80 

Індекс 31,31 54,7 42,06 40,69 

Всього 166 
Випадки 3 94531 18664,41 9223 

Індекс 12,09 73 50,94 53,04 

Джерело: розроблено автором на основі [3],[4] 
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Європейський регіон характеризується 

найбільшою кількістю заражень, в серед-

ньому  43736  осіб на  1 мільйон осіб, най-

більша кількість яких зафіксована в Чехії – 

94531 осіб, а найменша – в Фінляндії (8383 

осіб). Найменший  рівень  протиепідеміоло-

гічного інституційного забезпечення, який 

оцінений в 14,95 балів, характеризує Біло-

русь, а найвищий – Італію (60,16). При цьому 

середнє значення зазначеного показника зна-

ходиться на відмітці в 48,51, що свідчить про 

те, що загалом рівень інституційного забез-

печенння є незначним. 

Для азійського регіону характерною 

особливістю є наявність двох країн з надзви-

чайно високою щільністю населення та від-

носно низькими показниками поширення за-

хворювання. Також можна побачити яскраво 

виражену тенденцію серед країн з невели-

кими темпами захворюваності до викорис-

тання високого рівня інституційного проти-

епідеміологічного інституційного забезпе-

чення. При цьому, варто зауважити, що саме 

цей регіон демонструє найвищий рівень лі-

нійного взаємозв’язку між зазначеними по-

казниками. 

Разом з азійським регіоном аналогіч-

ний рівень лінійного зв’язку демонструє й 

африканський. Аналіз також підтвердив по-

передньо виявлену закономірність, коли кра-

їни з низьким рівень  захворюваності  вста-

новлюють високий рівень обмежень. При 

цьому саме в цьому регіоні виявлено країну з 

найменшим глобальним рівнем інституцій-

ного забезпечення  – Бурунді (12,09). 

А в Північній Америці зафіксовано кра-

їну з найбільшим світовим рівнем протиепі-

деміологічного інституційного забезпечення. 

Згідно оксфордських даних саме в Гондурасі 

протягом 2020 року були найжорсткіші  ка-

рантинні рамки, які оцінені в 73 бали. 

Південна Америка характеризується 

найвищим середнім рівнем інституційних за-

безпечення – 61,8 балів. При  цьому  най-

менше значення цього показника зафіксо-

вано в  Уругваї (40,68), а  найбільше – в Ар-

гентині (71,84). Також, як вже зазначалось 

раніше, для даного регіону характерна ви-

сока щільність випадків захворюваності. 

Результати Океанії є скоріше умов-

ними, аніж практичними, оскільки дана  ви-

бірка обмежується лише 6 країнами, що не 

дає змогу виявити можливі закономірності.  

Дані в таблиці 2 описують сили ліній-

ного зв’язку між змінними для різних регіо-

нів та значущість даних показників. Тільки 

два регіони увійшли в інтервал значущості 

(P-value<0,05): африканський та азіатський, 

однак ефективність даного прогнозу буде не-

великою, бо рівень R2 доволі низький. 

 

Таблиця 2 

Порівняльна характеристика рівня               

лінійного зв’язку 

Джерело: розроблено автором на ос-

нові [3],[4] 

 

Аналогічна ситуація виникає і при ком-

плексному аналізі всіх регіонів. Так, рис. 4 

демонструє яскраво  виражену лінійну  тен-

денцію до збільшення рівня інституційних 

забезпечення при збільшенні темпів захво-

рювання. Однак сила даного зв’язку є неве-

ликою і навіть при найкращому рівні значу-

щості досягає лише 5%. Це дає змогу зробити 

висновок, що багато країн запроваджували 

суворі карантинні обмеження з метою запо-

бігання майбутнього розвитку захворювано-

сті, а не як реакцію на вже наявні темпи по-

ширення хвороби. 

Варто зауважити, що в межах дослід-

жуваної вибірки з 166 країн світу при наяв-

ності великої сукупності держав з низьким 

рівнем захворюваності та високим рівнем ін-

ституційного забезпечення в період пандемії, 

лише Білорусь має аномальний результат, що 

описується низьким рівнем протиепідеміоло-

гічних заходів та високою щільністю випад-

ків зараження Covid-19 

 R2 P-value 

Європа 0,06137 0,145187 

Азія 0,131566 0,013235 

Африка 0,085501 0,048616 

Північна Америка 0,116115 0,141506 

Південна Америка 0,086118 0,354574 

Океанія 0,299609 0,26095 

Всього 0,05393 0,002528 
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Рис. 4. Взаємозв’язок кількості випадків зараження Covid-19 та протиепідеміологічним 

інституційним забезпеченням 

Джерело: розроблено автором на основі [3],[4] 

 

Висновки. Таким чином, проведене до-

слідження підтвердило попередньо висунуту 

гіпотезу щодо наявності взаємозв’язку між 

кількістю випадків захворювання Covid-19 

та протиепідеміологічним інституційним за-

безпеченням національних економік, однак 

рівень даного взаємозв’язку є доволі низь-

ким, що свідчить про те, що впродовж 2020 

р. інституційні обмеження серед проаналізо-

ваних країн слугували насамперед не засо-

бами реакції та протидії на швидке розпов-

сюдження нової хвороби, а  були  поперед-

жальними інструментами, які застосовують з 

метою запобігання розповсюдженню даної 

хвороби в майбутньому. 

Також варто відмітити, що загальний 

рівень інституційного забезпечення в період 

пандемії – доволі високий, особливо серед 

країн Південної Америки. Уряди, розуміючи 

загрози швидкого поширення захворювання, 

ідуть на введення різких та непопулярних за-

ходів навіть попри загрози суттєвих еконо-

мічних втрат і заподіяння шкоди власній ре-

путації та рейтингу. Однак варто розуміти, 

що введення подібних інституційних обме-

жень не є дієвою панацеєю від хвороби, а є 

лише засобом протидії її швидкому поши-

ренню, який хоч і може призводити до шкоди 

для економічного розвитку та стабільності 

національних економік, збільшення рівня 

безробіття тощо, проте за своєю сутністю є 

інструментом запобігання ще більш загроз-

ливих втрат пов’язаних з людським капіта-

лом. 

Зазначене, дає змогу зробити висновок 

про те, що подібні глобальні виклики, як то 

пандемія Covid-19, зумовлюють необхідність 

мобілізації та узгодженості проведення полі-

тик протидії пандемії урядів різних країн. 

Проведений статистичний аналіз також за-

свідчив, що інституційне забезпечення наці-

ональних економік – лише превентивний ін-

струмент локального рівня і для максималь-

ної ефективності якого в регіональному мас-

штабі потрібна кооперація на міждержав-

ному рівні. Йдеться про необхідність реаліза-

ції інституційних перетворень, спрямованих 

на формування глобального інституційного 

середовища протидії пандемії. 
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО                            

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

А. А. Заваженко, аспирант, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

 

Методология исследования. Методологической основой исследования являются обще-

научные и специальные методы научного познания, в частности: методы междисциплинар-

ного, институционального, сравнительного и статистического анализа вместе с использова-

нием табличных и графических методов визуализации даных. Ограничением в предлагаемом 

исследовании является отсутствие общепринятых теоретических подходов к количественному 

выражению уровня институционального обеспечения. 

Результаты. Проанализированы основные особенности новых институциональных реа-

лий и выдвинута гипотеза о том, что существует взаимосвязь между количеством тех, кто за-
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болели Covid-19 и противоэпидемиологическим  институциональным обеспечением  нацио-

нальных экономик в период пандемии. С целью доказательства или опровержения выдвину-

той гипотезы были проанализированы данные 166 стран с региональным компаративным ана-

лизом за 2020 г. включительно. На основе проведенного исследования подтверждена гипотеза 

о наличии взаимосвязи между количеством случаев заболевания Covid-19 и уровнем институ-

ционального обеспечения национальных экономик в период пандемии. Продемонстрирована 

значимость превентивного характера институционального обеспечения в период пандемии и 

указано на необходимость согласования и кооперации стран при реализации институциональ-

ных изменений, нацеленных на формирование глобального институциональной среды прео-

доления пандемии Covid-19. 

Новизна. Осуществлен компаративный анализ  противоэпидемического  институцио-

нального обеспечения национальных экономик в периоды пандемии Covid-19, на основе ко-

торого установлена взаимосвязь между количеством случаев заболеваемости на Covid-19 и 

противоэпидемическим институциональным обеспечением национальных экономик. 

Практическая значимость. Результаты исследования имеют теоретическую и практи-

ческую ценность, поскольку они основываются на компаративном анализе институциональ-

ного обеспечения различных стран и регионов мира в период пандемии и могут быть исполь-

зованы для улучшения современного состояния противоэпидемического институционального 

обеспечения национальных экономик и в случае возникновения подобных глобальных вызо-

вов в будущем. 

Ключевые слова: институты, институциональная среда, институциональное обеспече-

ние, пандемия Covid-19, противоэпидемические ограничения. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTI-EPIDEMIOLOGICAL INSTITUTIONAL                  

PROVISION OF NATIONAL ECONOMIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

А. О. Zavazhenko, Post-graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

Methods. The methodological basis of the research is general scientific and special methods of 

scientific cognition, in particular methods of interdisciplinary, institutional, comparative and statisti-

cal analysis together with the use of tabular and graphical methods of data visualization. A limitation 

in the proposed study is the lack of generally accepted theoretical approaches to quantifying the level 

of institutional provision. 

Results. The main features of the new institutional realities are analyzed and it is hypothesized 

that there is a relationship between the number of people infected with Covid-19 and the anti-epide-

miological institutional provision of national economies during the pandemic. To prove or disprove 

this hypothesis, data from 166 countries were analyzed, including a regional comparative analysis for 

2020. The study confirmed the hypothesis of a relationship between the number of Covid-19 cases 

and the level of institutional provision of national economies during the pandemic. Based on the 

results of the analysis, conclusions were made on the preventive nature of institutional provision dur-

ing the pandemic and the need for coordination and cooperation of countries in implementing insti-

tutional changes aimed at creating a global institutional environment to overcome the Covid-19 pan-

demic. 

Novelty. The comparative analysis of anti-epidemiological institutional provision of national 

economies during the Covid-19 pandemic is carried out on the basis of which the corresponding con-

clusions are made. 

Practical value. The results of the study have theoretical and practical value because they are 

based on a comparative analysis of institutional provision in different countries and regions during 

the pandemic and can be used to improve the current state of anti-epidemiological institutional pro-

vision of national economies and similar global challenges in the future. 

Keywords: institutions, institutional environment, institutional provision, Covid-19 pandemic, 

anti-epidemiological restrictions. 
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Методологія дослідження. Результати дослідження отримані авторами за рахунок за-

стосування наступних методів: абдукції – при формуванні гіпотези, яка пояснює диференціа-

цію активності регіональних ринків житлової нерухомості в Україні; абстракції – при уточ-

ненні переліку факторів, завдань та індикаторів, що впливають на ступінь досягнення цілей 

сталого розвитку взагалі та ринку житлової нерухомості в Україні, зокрема; аналізу й синтезу 

– при дослідженні Європейського й національного досвіду декомпозиції  цілей  сталого роз-

витку; аналогії – при обґрунтуванні можливої логіки формування параметрів «І-моделі про-

цвітання міста» у порівнянні із Z-моделлю Альтмана.  
Результати. За результатами дослідження підтверджено гіпотезу щодо домінуючої 

ролі багатовекторної матриці показників якості життя населення в процесі формування      

структури та динаміки регіональних ринків житлової нерухомості, які віддзеркалюють про-

грес досягнення цілей сталого розвитку.  

Новизна. Показана доцільність глибокої та змістовної ревізії національної матриці оці-

ночних індикаторів цілей сталого розвитку; зроблено припущення щодо можливості існування 

єдиного інтегрального показника, який би відображав ступінь прогресу міст України в кон-

тексті досягнення цілей сталого розвитку. Авторами отримано докази справедливості припу-

щень відносно того, що саме ринок нерухомості та його параметри якнайкраще віддзеркалю-

ють усю ефективність та збалансованість процесів, що відбуваються на місцях.   

Практична значущість. Параметризація функції залежності характеристик локальних 

ринків житлової нерухомості від факторів, що належать до національного переліку уточнених 

індикаторів цілей сталого розвитку дозволить, по-перше, уточнити та скоротити сам перелік 

таких факторів з урахуванням їх значущості та сили впливу на ринок нерухомого майна, а по-

друге, отримати реальну можливість порівнювати кількісно ефекти від різновекторних проєк-

тів місцевих громад в рамках парадигми реалізації цілей сталого розвитку.  

Ключові слова: сталий розвиток, ціль, індикатор, житловий фонд, регіональний про-

дукт, наявний дохід, якість життя, активність ринку, модель, забезпеченість житлом.  

 

Постанова проблеми. Без перебіль-

шення визначною подією для всього людства 

можна вважати  70-ту сесію Генеральної   

Асамблеї ООН, яка проходила у вересні 2015 

року у Нью-Йорку. В рамках  цієї сесії  від-

бувся Саміт ООН, за результатом проведення 

якого з’явився офіційний документ, прийня-

тий у вигляді резолюції Генеральної Асамб-

леї ООН під назвою «Перетворення нашого 

світу: Порядок денний в області сталого роз-

витку на період до 2030 року». Фактично, 25 

вересня 2015 року ООН оголошує новий 

план дій, покликаний забезпечити виведення 

людства на траєкторію сталого та збалансо-

ваного розвитку (СР), яким було затверд-

жено 169 завдань  в рамках 17 Цілей сталого 

розвитку (ЦСР). 
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Україна, як країна із багаторічною пос-

лідовною міжнародною політикою, спрямо-

ваною на підтримку та дотримання фарва-

теру основних наявних прогресивних світо-

вих тенденцій і ініціатив, у 2015 році приєд-

налася до глобального процесу забезпечення 

сталого розвитку. 

Актуальність теми даного дослідження 

пояснюється вкрай незадовільними темпами  

імплементації в Україні концептуальних за-

сад парадигми СР та безпосередньо конкрет-

ного інструментарію оцінки прогресу дер-

жави у зазначеному напрямку.   

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій Дослідженню фундаментальних тео-

ретичних аспектів парадигми та ключових 

напрямків, завдань і інструментів досягнення 

цілей СР присвячували свої праці І. Ансофф, 

П. Друкер, Й. Рандерс, Г. Дейлі, Г. Одум, М. 

Портер та багато інших вчених. Механізмам 

забезпечення сталого розвитку присвячено 

чисельні праці вітчизняних вчених, таких як: 

О. Амоша [1], В. Геєць [2], Л. Мельник [3],   

Г. Пилипенко [4], М. Хвесик [5], Є. Хлобис-

тов  [6] та ін. 

При цьому дослідження науковців в ос-

новній своїй масі нагадують скоріше фунда-

ментальні наукові роботи, а ніж прикладні 

деталізовані інструкції, що містять конкрет-

ний план дій. Саме в цій частині є велика те-

оретико-методологічна прогалина. Фактич-

но, сьогодні не існує жодного інтегрального 

показника, який дозволив би порівнювати та 

співставляти між собою отримані ефекти в 

рамках кожної окремо цілі та завдання СР.  

Формулювання мети статті. Метою 

написання статті є пошук можливих шляхів 

та методів удосконалення офіційно прийня-

тої та функціонуючої сьогодні в Україні мо-

делі оцінки прогресу на шляху до досягнення 

ЦСР. Ще одним завданням дослідження є 

з’ясування оптимального рівня декомпозиції 

оціночних показників та індикаторів, які б 

дозволяли оцінювати досягнення і визначати 

рівень та ступінь прогресу на місцевому       

рівні. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Національна система індикаторів СР 

налічувала 183 індикатори, розбиті на групи 

відповідно до  17 цілей сталого розвитку із 

зазначенням рівня дезагрегування показника,  

відповідальної за розрахунок і надання даних 

особи та граничних термінів і періодичності 

надання відповідної інформації Держстату 

України [7].  

Відповідно до зазначеного розпоряд-

ження Уряду здійснюється збір статистичних 

даних та моніторинг реалізації ЦСР, а  Дер-

жавна служба статистики забезпечує збір і 

оприлюднення таких даних, а також коорди-

нує роботи з розробки метаданих за індика-

торами. При цьому, як зазначається на офі-

ційному Урядовому інтернет-порталі, ство-

рена національна система індикаторів ЦСР 

забезпечує надійну основу для подальшого 

комплексного моніторингу руху країни на 

шляху до осягнення ЦСР. 

Проведений авторами статті аналіз ін-

формаційного забезпечення процесу оцінки 

стану та динаміки руху України на шляху до 

реалізації ЦСР виявив цілий ряд проблем, які 

потребують змістовного осмислення та не-

відкладного розв’язання.   

Нижче наведено авторські системати-

зовані зауваження та пропозиції щодо інфор-

маційного забезпечення оцінки прогресу Ук-

раїни в контексті реалізації ЦСР. 

1. Незадовільні темпи впровадження 

технічного інструментарію моніторингу 

стану та прогресу ситуації в контексті реалі-

зації ЦСР. На сайті Міністерства фінансів 

України розміщено  «Добровільний  націо-

нальний огляд щодо Цілей сталого розвитку 

в Україні», який присвячено  питанням  ус-

пішності трансформаційних перетворень на-

шого суспільства за період часу 2015–2019 

роки. Як зазначається у Огляді, ЦСР вже   

значною мірою інтегровані в державну полі-

тику: концепція реалізації ЦСР знайшла відо-

браження у 162 нормативно-правових актах 

та 4,3 тис. заходів. Але чи так все добре на 

практиці дозволить зрозуміти хронологічний 

аналіз конкретних кроків Уряду країни у 

цьому напрямку, наведений в таблиці 1. 

Як видно з таблиці, наведеної вище, 

Сам план дій ООН розраховано на перспек-

тиву до 2030 року, тобто на   15 років  з мо-

менту його прийняття. Із цих п’ятнадцяти ро-

ків Україні знадобилося чотири для того, 

щоб адаптувати загальносвітові ЦСР до умов 

і реалій України, визначивши при цьому кон-

кретні індикатори, які зможуть та мають бути 

покладені в основу як загальнонаціональних, 
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так і місцевих  стратегій, програм і проєктів 

розвитку. Таке зволікання є неприпустимим. 

 

Таблиця 1  

ЦСР України: хронологія подій 

 

Період Зміст етапу 

вересень 

2015 

Україна приєдналася до ініціа-

тиви ООН – ЦСР.  

2016 рік Адаптація ЦСР до українських 

реалій 

2017р. Формалізація національних за-

вдань ЦСР (86) і показників 

(183) 

2018р. Ініційовано щорічний моніто-

ринг ЦСР 

21.08.19р. Впровадження системи індика-

торів СР та моніторингу про-

гресу (183 індикатори) 

Джерело: побудовано за: [7]. 

 
2. Надмірна  «оригінальність»  націо-

нальних адоптованих показників і індикато-

рів ЦСР. Виникає велике питання, щодо того, 

що саме ми вимірюємо і навіщо це робимо. 

На прикладі цілі СР номер 11 «Сталий розви-

ток міст і населених пунктів» можемо поба-

чити, що в рамках зазначеної цілі глобальна 

система ЦСР включає сім основних задач і 

одинадцять показників [8]. Усі формалізо-

вані показники з різних боків прямо характе-

ризують зручність, доступність, безпечність 

та комфортність міського простору для про-

живання людини. Натомість вітчизняне розу-

міння ключових завдань в рамках мети 11 та 

їх наповнення конкретними індикаторами не 

є таким же очевидним [9]: серед визначених 

нормативно-правовими актами України     

шести завдань і десяти індикаторів є диску-

сійні і незрозумілі позиції. 

Виявляється, завдання 11.1 «Забезпе-

чення громадян доступним житлом» характе-

ризується такими індикаторами, як 11.1.1 

«Коефіцієнт платоспроможності позичаль-

ника за пільговим кредитом» та 11.1.2    

«Охоплення територіальних одиниць Укра-

їни програмами з забезпечення доступним 

житлом», який незмінно дорівнює 100% про-

тягом усього періоду спостережень (2015–

2019 роки).  

У 2019 році 43% населення України 

було незадоволено умовами свого прожи-

вання. Загальна кількість домогосподарств, 

що перебували на «квартирній» черзі станом 

на кінець 2020 року становила близько 1,3 

млн. з урахуванням необхідності забезпе-

чення житлом 1,5 млн. ВПО [10]. Прогрес у 

забезпеченні нужденних громадян житлом в 

рамках ЦСР в Україні, очевидно, слід було б 

вимірювати динамікою  скорочення  «квар-

тирної черги», а не зміною коефіцієнту пла-

тоспроможності позичальника за пільговими 

кредитами.  

 

Таблиця 2  

Аналіз результативності державних           

житлових програм в Україні 

 
№  Найменування програми Результат 

1 
Пільгове молодіжне кре-

дитування (1998-2014рр.) 

13 тис. помешкань 

2,4 млрд. грн. 

2 
Кредитування зі статут-

ного капіталу (2009–2020) 

1174 квартири, 

0,533 млрд. грн. 

3 
Часткова компенсація ста-

вки % (2003–2008 рр.) 

18 тис. помешкань, 

1 млрд грн. 

4 
Доступне житло 

(діюча) 

5,4 тис. квартир 

1,05 млрд грн. 

5 
Здешевлення вартості 

кредитів  

17,89 тис. угод; 

1,043 млрд. грн. 

6 Кредит для ВПО та АТО 198 кредитів 

7 
 «Житло у фінансовий лі-

зинг» 

2333 квартир 2,4 

млрд. грн.  

Джерело: побудовано за: [11]. 

 

Із узагальнених нами результатів дер-

жавних житлових програм, статистика щодо 

яких наведена на офіційному сайті Держав-

ного фонду сприяння молодіжному житло-

вому будівництву [11], стає зрозумілим, що 

на долю пільгового кредитування припадає 

за всю історію реалізації відповідної держав-

ної програми придбання 14,17 тис. квартир, 

що становить всього 24% від загальної кіль-

кості квартир придбаних громадянами за під-

тримки держави та ОМС. 

Зважаючи на зазначене даний показник 

не можна вважати репрезентативним та та-

ким, який свідчить про прогрес держави на 

шляху до успішної імплементації ЦСР. 

Наведені вище приклади непоодинокі і 

лише актуалізують питання необхідності 

здійснення повної ревізії запропонованих 

Урядом індикаторів СР. 
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3. Дезагрегування національних інди-

каторів СР навіть не залишає шансів для роз-

будови системи моніторингу, яка б дозволяла 

відстежувати та порівнювати різновекторні 

успіхи і досягнення окремих регіонів в рам-

ках реалізації концепції СР з урахуванням ак-

туальності і відповідності зазначених дій по-

требам конкретних регіонів. Саме наявність 

порівняльних характеристик, показників та 

індикаторів у регіональному розрізі, на нашу 

думку, сприяло би створенню атмосфери 

внутрішньої конкуренції в країні між регіо-

нами та окремими містами за робочу силу, 

капітал, інші ресурси.   

 Так, інформацію по більшості із індика-

торів СР пропонується збирати на рівні дер-

жави в цілому і з періодичністю раз на рік. На 

наше глибоке переконання така періодич-

ність збору даних і їх деталізація є основною 

причиною неможливості трансформації 

стратегічних і  глобальних цілей СР  у про-

міжні конкретні цільові функції локальних 

проєктів та програм розвитку. Виникає 

прірва між глобальними цілями і завдан-

нями, задекларованими на рівні держави в ці-

лому і локальними проєктами і стратегіч-

ними ініціативами місцевих громад, які не є 

прямим продовженням ініціатив Уряду.  

Абсолютно логічною нам здавалася б 

ситуація, коли завдання розвитку, затверд-

жені Урядом в рамках відповідних цілей СР 

було б доведено у якості індикативних тар-

гетів і орієнтирів до органів місцевого само-

врядування, які б у свою чергу інтегрували 

би їх у свої Програми стратегічного розвитку 

та наповнили би реальним змістом процес їх 

досягнення шляхом декомпозиції великих ці-

лей і задач на маленькі проміжні цілі реаліза-

ції місцевих програм і проєктів. 

Так, семантичний аналіз тексту страте-

гії розвитку м. Суми 2030 [12] показав, що 

слово «сталий» зустрічається у ньому 22 рази 

і кожного разу воно використовується у гло-

бальному розумінні без прив’язки до  конк-

ретної цілі СР або ж індикатора. Допитливий 

сумчанин нічого не знайте  у стратегії  роз-

витку міста, наприклад,  про шляхи наро-

щення  індикаторів 11.1.1, 11.1.2 або щодо  

більшості інших індикаторів СР, за яким дер-

жава має наміри демонструвати прогрес кра-

їни в цілому.  

При цьому Міністерство економіки Ук-

раїни стверджує [13], що станом на кінець 

2019 року загалом 17 цілей і 86 національних 

завдань ЦСР знайшли своє відображення у 

162 нормативно-правових актах Уряду, 

якими було визначено 1394 конкретних за-

вдання та передбачено реалізацію 4296 захо-

дів. 

4. Відсутність комплексних та систем-

них інтегральних показників і індикаторів 

сталого розвитку.  

На рівні індикаторів загальновизнана 

світова і національна системи цілей, показни-

ків і індикаторів СР сильно відрізняються. 

При цьому вчений економіст та фінансист 

завжди задають собі питання, наскільки   

ефективними були ті, чи інші витрати та 

яким чином можна здійснити порівняльну 

оцінку ефективності досягнень, отриманих у 

різних напрямках ЦСР. Іншими словами, за 

умови обмеженості фінансових ресурсів у те-

риторіальних громад, наявність 17 векторів 

руху потребує розробки механізму узгод-

ження інтенсивності та синхронності такого 

руху, а також можливості співставлення 

отриманого ефекту із витраченими на це ре-

сурсами. До тих пір, поки мета співставлення 

ефективності досягнення різного роду ефек-

тів не буде реалізована інструментально,  

завжди залишатиметься спокуса спрямову-

вати бюджетні гроші на реалізацію популіст-

ських проєктів, а не на ті задачі, які потребу-

ють нагального вирішення.  

Питання вибору пріоритетних напрям-

ків для фінансування буде вирішено раз і на-

завжди, коли буде розроблено формалізо-

вану математичну модель просторового міс-

цевого розвитку, яка дозволить порівнювати 

ефект наближення сталості у розвитку міста 

досягнутий через оновлення 1 м. кв. прибу-

динкової території і, наприклад, заміни 1 м. 

п. каналізаційних мереж у розрахунку на 

одну гривню інвестованих коштів.   

Гіпотеза. В результаті опрацювання ав-

торами даного дослідження наукових публі-

кацій, як вітчизняних так і зарубіжних вче-

них, які мали значні наукові доробки у таких 

ключових напрямках економічної думки, як 

обґрунтування ролі і значення циклічності 

економічних процесів в контексті виявлення 

закономірностей їх впливу на функціону-

вання ринків капіталу і нерухомості, виникла 
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гіпотеза, яка потребувала  наступного  під-

твердження, або спростування. Суть цієї гі-

потези полягала у тому, що саме ринок жит-

лової нерухомості, його структура і динаміка 

можуть віддзеркалювати реальну якість та 

збалансованість місцевого розвитку. Якщо 

так, тоді  встановлення  функціональної  за-

лежності між параметрами ринку житлової 

нерухомості  та факторами, що їх визначають 

із числа цілей, завдань та індикаторів сталого 

розвитку дозволить раз і назавжди перевести 

процес оцінювання прогресу міст України у 

русі до досягнення ними ЦСР із площини  

якісних вимірювань у площину формалізова-

ної кількісної оцінки.  

За аналогією із Z-моделлю Альтмана, 

яка представляє собою функцію показників, 

що характеризують економічний потенціал 

підприємства нами висувається гіпотеза, 

щодо можливості побудови аналогічної  за-

лежності для «І-моделі процвітання міста». У 

своїй першій праці з метою побудови автор-

ського індексу Альтманом були досліджені 

методом кореляційно-регресивного аналізу 

22 аналітичних коефіцієнти, розраховані для 

66 підприємств, за якими велось спостере-

ження в період 1946 – 1965 років. У підсумку 

із загальної кількості показників, щодо яких 

існувало припущення відносно їх важливості 

при прогнозуванні ймовірності банкрутства 

підприємства було обрано лише п’ять най-

більш значущих і саме на їх базі було побу-

довано багатофакторну регресивну модель. 

У нашому випадку, допускаючи існування 

функціональної залежності між якістю міс-

цевого розвитку та станом локального ринку 

нерухомості, доцільно було б визначити се-

ред індикаторів місцевого розвитку ті коефі-

цієнти, які б продемонстрували наявність 

суттєвого зв’язку між ключовими парамет-

рами локального ринку нерухомого майна та 

зазначеними вище індикаторами ЦСР.  

Щодо самого ринку житлової нерухо-

мості слід розуміти наступне: житло висту-

пає одночасно як у ролі економічного блага, 

так і у ролі самостійного фінансового активу, 

а сам ринок нерухомості є складною еконо-

мічною системою, що уособлює собою окре-

мий сектор фінансового ринку країни. Різні 

сегменти ринку житла, хоча і по-в'язані один 

з одним, представляють єдине ціле, в той же 

час відрізняються власними механізмами. 

На споживчому сегменті покупка но-

вого житла часто супроводжується прода-

жом наявного житла, тому активізація по-

питу і пропозиції у цьому сегменті ринку   

житлової нерухомості, як правило, відбува-

ється одночасно. У періоди підйому у цьому 

сегменті спостерігається  збільшення  кіль-

кості операцій, а в періоди кризи – його     

зменшення, оскільки споживчий попит на 

житло залежить від доходів населення, нако-

пичених заощаджень, очікувань і інших мак-

роекономічних показників.  

Особливістю інвестиційного сегмента є 

те, що активізація продавців і покупців на 

ньому відбувається асинхронно, тобто в різні 

періоди часу, що залежить від очікувань ін-

весторів. Інвестиційний сегмент ринку житла 

за своєю поведінкою також є циклічним, але 

в той же час саме він підсилює дисбаланс на 

ринку і сприяє формуванню і здування на 

ньому цінових пузирів [14]. Для того, щоб 

визначити, на якій стадії циклу знаходиться 

ринок в цілому, необхідно дослідити довго-

строкову динаміку основних кількісних по-

казників попиту і пропозиції, динамку та 

структуру нового будівництва, а також пове-

дінку головного ринкового індикатора – цін 

на нерухомість.  

На етапі зростання ринку нерухомості 

спостерігається збільшення числа угод і об-

сягів виданих іпотечних позик; зростання   

вартості нерухомості та підвищення оренд-

них ставок. Період рецесії характеризується 

зниженням цін і орендних ставок, зростан-

ням частки незатребуваної ринком нерухо-

мості, падінням темпів нового будівництва.  

В рамках наведеної вище теорії не по-

винно існувати суттєвих регіональних від-

мінностей у динамічних кількісних показни-

ках ринку нерухомості. Так, якщо за будь-

яких обставин виявиться, що інвестиційний 

сегмент житлової нерухомості у одному регі-

оні гарантує інвесторам прибутки, вищі за се-

редню ринкову норму дохідності, фінансо-

вий ринок через доступні інструменти мит-

тєво відреагує і вирівняє ситуацію. Оче-       

видно, що для цілей нашого аналізу найбільш 

цікавим є саме ринок вторинної нерухомості, 

оскільки він, по-перше, реагує миттєво на 

будь-які зміни у зовнішньому середовищі і, 

по-друге, багато у чому визначається спожи-
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вчими характеристиками житла, яке висту-

пає у даному випадку безальтернативним 

просторовим базисом для проживання лю-

дини. При цьому покупець голосує гривнею 

не стільки за стіни та технічне обладнання са-

мого житла як такого, скільки за право про-

живати у певному районі конкретного насе-

леного  пункту, який  повністю відповідає за 

усіма критеріями уяві людини про належні 

умови проживання та  якість життя. В таб-

лиці 3 наведено розраховані авторами показ-

ники валового регіонального продукту для 

окремих областей України в перерахунку на 

одного жителя за останні 15 років.  

Таблиця 3  

ВРП на душу населення, тис. грн 

 

 2005 2009 2014 2017 2019 

Вінницька 5,93 12,11 27,18 58,12 82,77 

Дніпр-ка 11,86 27,66 53,62 97,15 121,81 

Запорізька 10,64 20,56 37,15 74,95 91,00 

Волинська 6,27 11,80 23,24 49,93 73,08 

Львівська 6,64 14,08 28,73 58,17 85,03 

Одеська 8,59 20,34 31,27 62,66 82,85 

Полтавська 11,51 22,25 47,89 105,76 133,81 

Рівненська 6,26 11,70 24,79 42,00 58,22 

Сумська 6,45 13,56 26,83 51,18 70,15 

Харківська 8,99 21,18 35,29 69,40 92,57 

м. Київ  28,92 61,30 124,58 238,97 321,79 

Джерело: побудовано за: [15, 16 ]. 

 

Більш наглядно статистичні дані щодо 

валового регіонального продукту подано   

нижче на рисунку 1. Наведена інформація  

яскраво свідчить про те, що умовно усі об-

рані для аналізу адміністративні одиниці Ук-

раїни можна поділити на три групи. У першу 

групу попадає одноосібний лідер рейтингу – 

м. Київ із показником 321 тис. грн на одну 

особу. Далі, у другу групу потрапляють дві 

області, показники ВРП для яких значно від-

різняються від решти – Полтавська і Дніпро-

петровська області. До третьої групи можна 

віднести всю решту областей України, що 

досліджуються із близькими за значенням 

показникам ВРП, що відстають від решти об-

ластей. Ситуація в цілому зрозуміла та перед-

бачувана: за умов агресії Росії на сході країни 

найбільш потужні у промисловому плані об-

ласті Донецька та Луганська втратили свої лі-

дируючі позиції. Дніпропетровська із знач-

ним та потужним промисловим потенціалом 

дещо програє у конкурентній боротьбі Пол-

тавській області, значну частина ВРП якої 

формує видобуток вуглецевих ресурсів.   

За наведеної вище інформації є всі під-

стави вважати, що таким же чином буде ви-

різнятися і якість життя населення відповід-

них територій, яка не у останню чергу визна-

чається економічним добробутом населення 

регіону. 

 

                                          Рис. 1. ВРП на душу населення, тис. грн 

Джерело:  побудовано за: [15, 16]. 

 

 

На підтвердження висловленого вище 

припущення, щодо ключової ролі економіч-

них індикаторів при формуванні показника 

якості життя населення авторами  було  до-

датково досліджено щорічний показник на-

явного доходу на одну особу. Результати 

здійснених розрахунків за період 2013–2020 

роки наведено на рисунку 2 нижче.   
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Рис. 2. Наявний дохід на одну особу в Україні, грн / рік 

Джерело:  побудовано за: [16, 17]. 

   
В цілому  наш рейтинг  якщо і змінився, 

то несуттєво. За рівнем доходу, який залиша-

ється у людини після сплати податків, знову 

ж таки на першому місці м. Київ із показни-

ком 173,7 тис. грн. та 179,3 тис. грн. для 2019 

та 2020 років відповідно. Друге місце із     

значним відривом від решти займає Дніпро-

петровська область із показником 92,08 тис. 

грн наявного доходу на одну людину у 2020 

році. Третє місце належить  Запорізькій  об-

ласті – 81,9 тис. грн, а четверту та п’яту схо-

динку рейтингу відповідно займають Оде-

ська область із показником 80,16 тис. грн. та 

Полтавська – 77,5 тис. грн. наявного доходу 

на одну людину на рік.  

Ситуація із ключовими Індикаторами 

економічного розвитку регіонів дозволяє 

спрогнозувати, що саме ці регіони і, особ-

ливо, їх обласні центри мають бути центрами 

тяжіння для населення країни, а отже і ліде-

рами за всіма показниками, що характеризу-

ють їх локальні ринки житлової нерухомості: 

ціною за квадратний метр, розміром ставки 

оренди житла, кількістю угод, що уклада-

ються та ін.  

Аналіз регіональних особливостей     

ринку житлової нерухомості потребує досто-

вірної інформаційної  бази. При цьому регіо-

нальна диференціація цін житлової нерухо-

мості при майже однаковій опосередкованій 

вартості спорудження житла не є настільки 

цікавою для дослідження, зважаючи на наяв-

ність певних сумнівів у об’єктивності даних, 

щодо ціни житлової нерухомості: реальна 

ціна у жодному разі не відображається у до-

говорах купівлі-продажу, зважаючи на наці-

ональну специфіку системи оподаткування 

таких операцій. Відповідно до вимог ПК Ук-

раїни, лише за умови, коли об’єкт продажу 

знаходився у власності  продавця більше ніж 

три роки та одночасно такий продаж є пер-

шим у календарному році, ПДФО не стягу-

ється і усі додаткові платежі пов’язані із пе-

реоформленням права власності знаходяться 

в межах 2%: збір до пенсійного фонду та дер-

жавне мито. Але ж, наприклад, за умови дру-

гого протягом року продажу об’єкту нерухо-

мого майна податкові платежі  можуть стано-

вити вже 21,5% від вартості майна. По-друге, 

на вартість нерухомості не у останню чергу 

впливає і вартість землі, а це окремий ринок 

зв своєю специфікою і він потребує окремого 

детального аналізу та дослідження. Саме 

тому зосередимо свою увагу на дослідженні 

динаміки показників активності локальних 

ринків. 

Активність ринку нерухомості, як за-

значалося раніше, визначається багатьма   

факторами. Невелика кількість поточних 

операцій на ринку може пояснюватися, зок-

рема тим, що у попередні роки ринок було 

насичено, потребу людей задоволено і у май-

бутньому будувати вже просто нема для 

кого, як і продавати особливо нікому. Тому 

на підготовчому етапі нашого дослідження 

регіональних ринків житлової нерухомості 

доцільно було б з’ясувати стан забезпечення 

населення житлом та його динаміку за 

останні   роки. Аналізуючи  статистичні по-

казники міського житлового фонду за 2019 

рік та чисельність міського населення за ре-

гіонами за той же період  отримаємо показ-

ники забезпеченості населення міст України 

загальною площею житлової нерухомості. 

Відповідні дані наведено у таблиці  4 [18, 19].  

0

20000

40000

60000

80000

100000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓̓

Запорізька Вінницька

Волинська Дніпропетровська

Львівська Сумська

Одеська Полтавська

ECONOMIC THEORY______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459, Economics Bulletin,  2021,  №124_________________________________________



Таблиця 4 

Стан забезпечення житлом міського            

населення України, м. кв./людину 

 

Область 2018 2019 2020 

Вінницька 25 25 26 

Волинська 21 21 22 

Дніпропетров-

ська 
23 23 25 

Запорізька 22 23 23 

Львівська 21 21 23 

Одеська 21 21 23 

Полтавська 22 22 23 

Сумська 23 24 24 

Харківська 23 24 24 

м. Київ 22 22 20 

Джерело: побудовано за: [18, 19, 20]. 

 

Будь-яких серйозних диспропорцій у 

забезпеченні населення міст житлом в Укра-

їні нами не виявлено і саме тому зазначений 

фактор не може впливати на динаміку ринку 

житлової нерухомості у майбутньому, а отже 

і брати його до уваги нам не слід. Інший      

фактор, аналіз якого ми маємо здійснити пе-

ред тим, як досліджуватимемо інтенсивність 

ринку вторинної нерухомості, це динаміка 

показників введення в експлуатацію нового 

житла за регіонами України. 

Статистичні дані показують, що серед 

областей України є явні аутсайдери за тем-

пами введення житла в експлуатацію. Для та-

ких областей, як Дніпропетровська, Запорі-

зька, Полтавська, Сумська та Харківська   

житла на рік в розрахунку на одного жителя  

області вводиться в експлуатацію менше, ніж 

0,15 м. кв. Рекордсменами за повільністю по-

кращення житлових умов своїх мешканців є 

Запорізька, Сумська та Харківська області.  

На наступному етапі дослідження нами 

вже безпосередньо було докладено макси-

мум зусиль для отримання інформації, щодо 

активності регіональних ринків нерухомості 

в Україні.

Таблиця 5 

Динаміка прийняття житла в експлуатацію, м. кв./людину 
 

Область/місто 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2017 2018 2019 

Вінницька 0,203 0,23 0,1 0,39 0,43 0,18 0,24 0,21 0,14 0,18 

Волинська 0,148 0,17 0,13 0,39 0,43 0,22 0,32 0,32 0,36 0,42 

Дніпропетровська 0,108 0,12 0,05 0,14 0,19 0,06 0,1 0,11 0,09 0,13 

Запорізька 0,085 0,12 0,06 0,07 0,2 0,06 0,06 0,06 0,04 0,05 

Львівська 0,193 0,26 0,15 0,57 0,53 0,38 0,46 0,38 0,35 0,51 

м. Київ  0,45 0,52 0,34 1,07 1,06 0,5 0,47 0,59 0,43 0,38 

Одеська 0,186 0,33 0,22 0,66 0,53 0,37 0,26 0,3 0,24 0,46 

Полтавська 0,134 0,18 0,1 0,24 0,27 0,12 0,18 0,16 0,14 0,15 

Сумська 0,115 0,15 0,12 0,32 0,25 0,12 0,14 0,1 0,09 0,1 

Харківська 0,129 0,19 0,15 0,24 0,29 0,1 0,14 0,17 0,2 0,14 

Джерело: побудовано за: [16, 20]. 
 

Відкриті дані статистичних спостере-

жень не містять необхідної нам інформації. 

Така інформація може бути отримана із  де-

кількох основних джерел. Першим і самим 

надійним джерелом мали би стати звіти  мі-

ністерства Юстиції України, яке уповнова-

жено адмініструвати процеси первинної ре-

єстрації та перереєстрації прав власності на 

об’єкти нерухомого майна, у т. ч., які мали 

місце в результаті його відчуження. Але така 

інформація у відкритому доступі відсутня.  

Авторами статті було прийнято оригі-

нальне рішення використати непрямий метод 

отримання необхідної нам інформації. Відпо-

відно до законодавства України, будь-яка 

операція, пов’язана із переходом права влас-

ності на об’єкт нерухомого майна супровод-

жується експертною грошовою оцінкою та-

кого майна з метою його оподаткування. Від-

повідно до положень Порядку ведення єди-

ної бази даних звітів про оцінку, затвердже-

ного Наказом Фонду державного майна Ук-

раїни № 658 від 17.05.2018 р. держателем та 
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розпорядником Єдиної бази даних звітів про 

оцінку майна для цілей оподаткування є 

Фонд. Фонд державного майна щотижня ви-

кладає у відкритий доступ на своєму офіцій-

ному сайті інформацію, щодо надходження 

до Реєстру, реєстрації та статусу звітів про 

незалежно оцінку об’єктів нерухомості у    

розрізі п’яти окремих груп таких об’єктів: 

житлова, торгівельна, промислова і адмініст-

ративна нерухомість а також інформацію 

щодо оцінки земельних ділянок. 

Зазначені експертні звіти діють лише 

півроку і замовляються замовниками як пра-

вило, безпосередньо перед моментом укла-

дання угоди. Зважаючи на той факт, що ро-

бота незалежного експерта-оцінювача є не-

безкоштовною, можна припустити з певною 

незначною похибкою, що саме та кількість 

наявних у реєстрі звітів з оцінки житлової не-

рухомості, які мають статус «зареєстровано» 

та «підтверджено» найкращим чином відпо-

відає реальній кількості фактично укладених 

угод. Авторами статті було проаналізовано 

активність національного ринку житлової не-

рухомості в межах обласних центрів саме тих 

областей, які виступали об’єктами нашого 

дослідження раніше. Результати аналізу на-

ведено у таблиці 6.  
 

Таблиця 6 

Кількість операцій оцінки житлової            

нерухомості, од/1000 мешканців 
 

  Медіанне значення 

 2018 2019 2020 

Київ  0,79 0,84 0,79 

м. Вінниця 0,82 0,47 0,32 

м. Дніпро  0,49 0,58 1,20 

м. Запоріжжя 0,25 0,17 0,20 

м. Бердянськ 0,95 1,05 1,23 

м. Луцьк 0,57 0,76 0,67 

м. Львів 0,52 0,79 0,76 

м. Одеса 0,52 0,53 1,15 

м. Полтава 0,27 0,53 0,85 

м. Суми 0,51 0,75 1,02 

м. Харків 0,19 0,23 0,38 

Джерело: побудовано за: [21]. 

 

Дані, наведеної вище таблиці яскраво 

підтверджують той факт, що активними рин-

ками житлової вторинної нерухомості є       

ринки тих міст, які, як правило не демонстру-

вали значних успіхів у показниках суто еко-

номічного розвитку: ВРП та наявного до-

ходу. За кількістю укладених угод перші по-

зиції останніми роками впевнено займають 

м. Одеса та м. Бердянськ, які не можуть по-

хвалитись потужним промисловим потенціа-

лом. Такі міста, як Суми та Дніпро останніми 

роками демонструють високі темпи пожвав-

лення ринку і все це відбувається на фоні   

фактичного завмирання ринків житлової не-

рухомості м. Харкова і м. Запоріжжя. Два ве-

ликих міста із значним економічним потенці-

алом не можуть продемонструвати актив-

ність ринку житлової нерухомості. Насе-

лення не проявляє підвищеного попиту на 

житло в таких містах і це підтверджує нашу 

гіпотезу. Очевидно, існує певний комплекс 

факторів, які можна охарактеризувати як 

чинники сталого розвитку міста чи фактори, 

що підвищують якість життя населення від-

повідних урбанізованих територій, які впли-

вають на споживацькі настрої населення, си-

льніше навіть, ніж рівень економічного доб-

робуту, середня заробітна плата та наявний 

дохід у таких містах.  

Висновки. Людина гривнею голосує за 

житло у тому місці, де вона зможе максимі-

зувати якість свого життя. Такий висновок, 

підтверджений нашими розрахунками [22], 

говорить  про  необхідність здійснення  по-

дальших досліджень саме у сфері економіко-

математичного моделювання розвитку насе-

лених пунктів країни в цілому та зокрема у 

напрямку параметризації функціональної за-

лежності вартості житла та динаміки локаль-

ного ринку житлової нерухомості від  конк-

ретного набору індикаторів сталого розвитку 

міського середовища для кожного окремого 

населеного пункту. Отримані математичні 

функції дозволять вірно  визначати  пріори-

тетність заходів із імплементації ЦСР на ло-

кальному рівні та здійснювати реальний       

кількісний порівняльний аналіз ефективності 

діяльності місцевих громад за різними ці-

лями СР.  
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КАЧЕСТВО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО 

ОПЫТА ОЦЕНКИ В УСЛОВИЯХ УКРАИНЫ 

А. И. Карпищенко, к. э. н., профессор, К. В. Ильяшенко, к. э. н., доцент,  

Т. А. Ильяшенко, к. э. н., доцент, Сумской государственный университет 

 

Методология исследования. Результаты исследования получены авторами в результате 

использования следующих методов: абдукции – при формулировании гипотезы, которая 

объясняет дифференциацию активности региональных рынков жилищной недвижимости в 

Украине; абстракции – при уточнении перечня факторов, задач и индикаторов, влияющих на 

степень достижения целей устойчивого развития вообще и рынка жилищной недвижимости в 

Украине, в частности; анализа и синтеза – при изучении Европейского и национального опыта 

декомпозиции целей устойчивого развития; аналогии – при обосновании логики формирова-

ния параметров «И-модели процветания города» по сравнению с Z-моделью Альтмана. 

Результаты. По результатам исследования подтверждена гипотеза о доминирующей 

роли многовекторной матрицы показателей качества жизни населения в процессе формирова-

ния структуры и динамики региональных рынков жилищной недвижимости, отражающей про-

гресс достижения целей устойчивого развития. 

Новизна. Авторами статьи сделан вывод о целесообразности глубокой и содержатель-

ной ревизии национальной матрицы оценочных индикаторов целей устойчивого развития; 

сделано предположение о возможности существования единого интегрального показателя, ко-
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торый бы отражал степень прогресса городов Украины в контексте достижения целей устой-

чивого развития. Авторами получены доказательства справедливости предположения относи-

тельно того, что именно рынок недвижимости и его параметры лучше всего отражают эффек-

тивность и сбалансированность процессов развития, происходящих на местах. 

Практическая значимость. Параметризация функции зависимости характеристик ло-

кальных рынков жилой недвижимости от факторов, относящихся к национальному перечню 

адаптированных индикаторов целей устойчивого развития позволит, во-первых, уточнить и 

сократить сам перечень таких факторов, с учетом их значимости и силы влияния на рынок 

недвижимости, а во-вторых, получить реальную возможность количественного сравнения эф-

фектов разновекторных проєктов местных общин в рамках доктрины целей устойчивого раз-

вития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, цель, индикатор, жилой фонд, региональный 

продукт, имеющийся доход, качество жизни, активность рынка, модель, обеспеченность       

жильем. 

 

QUALITY OF LOCAL DEVELOPMENT – IMPROVING EUROPEAN EVALUATION           

EXPERIENCE IN UKRAINE 

O. І. Karpishchenko, Ph. D (Econ.), Professor, K. V. Illyashenko, Ph. D (Econ.), Associate         

Professor, T. O. Illyashenko, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Sumy State University 

 

Methods. The results are obtained through the use of the following methods: abduction –  in 

formulating a hypothesis that explains the differentiation of activities in the market of residential real 

estate in Ukraine; abstraction – when clarifying the list of factors, tasks and indicators that affect the 

degree of achievement of sustainable development goals, in general, and the residential real estate 

market in Ukraine, in particular; analysis and synthesis – in the study of European and national expe-

rience of SDG decomposition; analogies – in substantiating the logic of forming the parameters of 

the «I-model of prosperity of the city» in comparison with Altman’s Z-model. 

Results. The results of the study confirmed the hypothesis of the dominant role of a multi-

vector matrix of quality of life indicators in the formation of the structure and dynamics of regional 

residential real estate markets, which reflect the progress of SDG. 

Novelty. The authors of the article concluded that it is expedient to carry out an in-depth and 

meaningful revision of the national matrix of SDG evaluation indicators; assumptions were made 

about the possibility of the existence of a single integrated indicator that would reflect the degree of 

progress of any city in Ukraine in the process of implementing the principles of SDG. The authors 

obtained evidence of the validity of the assumptions that the real estate market and its parameters best 

reflect the effectiveness and balance of development projects and programs implemented at the local 

level. 

Practical value. Parameterization of the dependence of the local residential real estate markets 

function on the factors belonging to the national list of revised indicators of SDG will allow, firstly, 

to clarify and reduce the list of such factors, taking into account their importance and strength of 

influence on the real estate market and, secondly, to get a real opportunity to compare quantitatively 

the effects of multi-vector projects of local communities within the implementation of SDG paradigm. 

Keywords: sustainable development, goal, indicator, housing stock, regional product, disposa-

ble income, quality of life, market activity, model, housing security. 
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ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ                         

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ  

 

А. А. Чинчик, к. е. н,  доцент, Київський національний університет будівництва і         

архітектури, anatolii.ch2017@gmail.com, orcid.org/0000-0003-4017-4753 

 

Методологія дослідження. Завдяки методам узагальнення та систематизації теоретич-

них положень здійснено аналіз формування податкової політики в Україні у взаємозв’язку з 

основними трансформаційними змінами в структурі економіки. В основу дослідження по-

кладено системний аналіз, який дозволяє охарактеризувати особливості формування подат-

кової політики в Україні з виявленням показових соціально-економічних тенденцій щодо 

стану бюджету, ВВП, інфляції, оплати праці, тінізації економіки.  

Результати. У ході дослідження особливу увагу приділено  регулюванню інфляції, що 

є необхідним для збереження податкової доходності бюджетів в умовах зростаючої вагомос-

ті податку на доходи фізичних осіб. Поряд з цим висвітлено роль податкового інструмента-

рію для детінізації економіки та регулювання інфляційних процесів. Виявлено необхідність 

балансування між податковою стабільністю та впровадженням податкових інновацій. Аналіз 

ставок основних видів податків в Україні засвідчив їх часту зміну, що посилюється проце-

дурними нюансами пільгового оподаткування. У частині впровадження інноваційності акту-

алізовано на необхідності їх перегляду в Україні з урахуванням глобальних трендів.  

Новизна. Висвітлено інноваціність у контексті оподаткування та запропоновано роз-

глядати за напрямками інноваційного пріоритету, екологізації, валеологізації, цифрового 

оподаткування, діджиталізації податкових сервісів, соціалізації, ситуативного реагування, 

підвищення в умовах попиту, децентралізації і забезпечення податкової мобільності.  

Практична значущість. Аналіз національної економіки підтвердив її відносно слабкі 

трансформаційні зміни зі збереженням високої частки ресурсомістких видів економічної ді-

яльності. Зниження вагомості переробної промисловості, інноваційно орієнтованих та знан-

нємістких галузей підтверджує необхідність застосування податкового інструментарію, 

спрямованого на стимулювання розвитку інноваційно орієнтованих та знаннємістких видів 

економічної діяльності через інструменти підтримки та компенсації, коригування діяльності 

ресурсомістких видів економічної діяльності, посилення їх технологічної спеціалізації, зни-

ження негативного впливу на навколишнє середовище та неефективного використання люд-

ського потенціалу. 

Ключові слова: національна економіка, податкова політика, трансформація економіки, 

структурні зміни економіки, інфляція, податкова стабільність, ставки податків. 

 

Постановка проблеми. Дослідження 

трансформаційних змін в економіці потре-

бує глибинної історичної оцінки. Трансфор-

мація економіки може бути наслідком впли-

ву закономірностей і тенденцій (циклічних, 

регульованих), впливу різного роду викли-

ків (глобалізаційних, інтеграційних, іннова-

ційних, безпекових, екологічних, ціннісних) 

та форс-мажорних обставин. Серед напрямів 

реалізації державної політики податкова 

сфера є найбільш гнучкою. У мінливому  

зовнішньому середовищі податкова політи-

ка є первинним реагентом на виклики, що 

засвідчила ситуація з пандемією COVID-

2019. Держави з метою підтримки бізнес-

середовища і населення, в першу чергу, за-

стосовували податкові пільги і канікули, де-

монструючи таким чином свої фінансові ре-

зерви на кризові періоди. 
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Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Дана публікація містить результати 

аналізу формування податкової політики 

України через призму трансформаційних 

змін в економіці та розвиває вітчизняну еко-

номічну теорію на стику фінансів, бюджет-

них відносин, державного регулювання еко-

номіки та макроекономіки. У статті врахо-

вано напрацювання українських та зарубіж-

них авторів, серед яких В. Соколовська [10], 

М. Стадник [15] – новітні аспекти форму-

вання податкової політики, Н. Ведмідь [14], 

О. Дмитрик [9] – взаємовплив податків та 

бізнесу, А. Вдовиченко [7], О. Кириченко 

[2], Ю. Кім [2], С. Колач [8], А. Крисоватий 

[1] – взаємовплив податків та інфляції у сис-

темі національної економіки.  

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є здійснення аналізу формуван-

ня податкової політики в Україні у взає-

мозв’язку з основними трансформаційними 

змінами в структурі національної економіки.  

Для досягнення мети були поставлені 

цілі: 

−  охарактеризувати особливості фор-

мування податкової політики в Україні з ви-

явленням показових соціально-економічних 

тенденцій; 

−  визначити роль податкового інстру-

ментарію для детінізації економіки та регу-

лювання інфляційних процесів; 

−  виявити необхідність забезпечення 

податкової стабільності в Україні з одночас-

ною необхідністю гнучкості політики та 

впровадження податкових інновацій. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Виявлення взаємозв’язку податкової 

політики і трансформаційних змін в націо-

нальній економіці дозволяє окреслити перс-

пективи стабілізації існуючої системи чи, 

навпаки, її часткових або докорінних змін. 

Статистичні дані  показують, що залиша-

ються проблемними питання тіньової еко-

номіки, хоча дослідження НБУ 2020 року 

підтверджують зменшення її показника з 

60 % до 23,8 %. Якщо ці дані відповідають 

дійсності, то можна прив’язувати детініза-

цію економіки до податкової реформи та 

скорочення переліку податків у 2015 році, 

хоча загальний відсоток стягнень залиша-

ється на приблизно однаковому рівні. 

Для України питання тіньової економі-

ки поруч з корупцією є ключовим до вирі-

шення та забезпечення ефективної реалізації 

реформ. Однак вирішення проблеми тіньо-

вої економіки в України слід здійснювати не 

лише через призму податкової політики. Як 

показують міждержавні порівняння, ставки 

податкових платежів в Україні за багатьма 

позиціями є нижчими, ніж у розвинутих кра-

їнах світу. Проблемою є макроекономічна та 

політична нестабільність, висока «вартість» 

фінансових ресурсів, зумовлена високими 

ставками кредитування. Поточні ініціативи 

влади в рамках реалізації Державної про-

грами «Доступні кредити 5-7-9 %» 

пом’якшують даний деструктив. Проте по-

дальша детінізація економіки і бізнесу має 

відбуватись у симбіозі податкових удоско-

налень, особливо щодо процедурних аспек-

тів, доступного кредитування, а також ста-

більного попиту на товари і послуги завдяки 

становленню добросовісних конкурентних 

умов на ринку. 

Аналіз взаємозв’язку податкової полі-

тики і трансформаційних змін в економіці 

скеровує до питань інфляції. Маніпулюван-

ня податками й розмірами видатків з бюд-

жету, контроль за цінами є одними з голов-

них інструментів, за допомогою яких уряд 

може сприяти подоланню інфляції; при 

цьому він може використовувати два основ-

ні методи [1, с. 56–57]: 

− зміни в системі оподаткування (як 

правило підвищення податків) та введенням 

жорсткого державного контролю цін та за-

робітної плати; 

− індексація доходів, застосування ме-

ханізму коригування процентних ставок 

відповідно до темпів інфляції та ін. 

Перший метод, за твердженням 

О. Кириченка, називають «представницька 

економіка», коли вплив на інфляцію відбу-

вається через податки і витрати держави [2, 

с.13]. Як правило, українська влада застосо-

вує другий метод подолання інфляції. По-

рядком проведення індексації грошових до-

ходів населення, затвердженим Кабінетом 

Міністрів України, встановлено, що така ін-

дексація проводиться, коли індекс спожив-

чих цін переважає «поріг індексації», а саме 

101 відсоток [3].  
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На рис. 1 показано, що лише у 2002, 

2012 – 2013 роках влада могла не проводити 

індексацію для стабілізації ситуації. Аналі-

зований період з 1996 року (впровадження 

гривні) показує, що до 2014 року практично 

відсутній кореляційний зв’язок між обсяга-

ми податкових надходжень до Зведеного 

бюджету України та індексом споживчих 

цін. 2014–2020 роки характеризуються   

оберненим кореляційним зв’язком даних 

показників (–0,86), тобто при зростанні ін-

дексу споживчих цін податкові надходжен-

ня до Зведеного бюджету зменшувались. Це 

означає, що на даному етапі регулювання 

інфляції є необхідним для збереження по-

даткової дохідності бюджетів в умовах зрос-

таючої вагомості податку на доходи фізич-

них осіб.  

y = 45572x - 246684

R2 = 0,8342
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Рис. 1. Інфляційні процеси та обсяги податкових надходжень в Україні, 1996–2020 роки 

Джерело: [4; 5; 6] 

 

Розрахунки А. Вдовиченка доводять, 

що податки в Україні не чинять достатнього 

«тиску» на інфляційні процеси, за винятком 

податку на доходи фізичних осіб, як це, 

приміром, роблять бюджетні видатки (особ-

ливо на оплату праці в державному секторі) 

[7, с.35]. Тобто інфляційне регулювання з 

застосуванням податків в Україні є слабо 

розвинутим. У той же час, економічні зако-

ни доводять, що інфляція здійснює сильні-

ший вплив на дохідність бюджету в умовах 

активізації малого і середнього бізнесу, тоб-

то зростання податків на доходи фізичних 

осіб мали би супроводжуватись активізаці-

єю інфляції. В українських реаліях такий 

взаємозв’язок не простежується. 

Відсутність взаємозв’язку між обсяга-

ми податків на доходи фізичних осіб та ін-

фляційними процесами обумовлена неста-

більністю розвитку малого і середнього біз-

несу в Україні. Фактично з 2018 року спо-

стерігається помітне зростання частки по-

датку на доходи фізичних осіб у Зведеному 

бюджеті України. За період 2002–2020 років 

його вагомість коливалась від 16,4 % (до-

кризовий 2011 рік, що засвідчує політику 

централізації економіки та управління того-

часної влади) до 27,5 % (2020 рік). За умов 

забезпечення паритетної вагомості податку 

на доходи фізичних осіб та ПДВ у надход-

женнях до бюджету країни можна впровад-

жувати інструментарій впливу на інфляцію 

через податкове регулювання. При цьому 

неприпустимим є завищення податків, адже 

вони можуть сповільнювати виробничі про-

цеси та демотивувати ділову активність  

(згідно обґрунтувань концепції економіки 

пропозиції) [8, с.34]. 

Таким чином, в Україні наразі виправ-

даним є регулювання інфляції шляхом ін-

дексації доходів натомість змін у системі 

оподаткування, зокрема підвищення подат-

кових ставок. Позитивний взаємозв’язок по-

даткової політики і трансформаційних змін 

в економіці посилюється за умов податкової 

стабільності. Мова йде не лише про перелік 

ставок податків, але й про їхній розмір (по-

датковий режим).  

Нестабільність у системі оподатку-

вання є деструктивом з правової точки зору, 

оскільки веде до порушень прав суб’єктів 

бізнесу, а також з точки зору економічного 
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розвитку, оскільки спричиняє невизначені 

економічні втрати та демотивує ділову ак-

тивність [9, с.95].  

Дані табл. 1 засвідчують, що ставки 

податків в Україні часто змінювались. Якщо 

деталізувати, за кожним видом податків 

вносилось багато змін щодо специфіки 

справляння. Для прикладу, основна ставка 

податку на додану вартість (ПДВ) – 20 %, 

однак вона може бути пільговою (14 %, 7 %) 

і нульовою.  

Таблиця 1 

Ставки основних податків в Україні, 1991–2020 роки 

№ 

з/п 

Ставки по-

датків 

1991 

(І етап) 

1995 

(ІІ етап) 

2000 

(ІІІ етап) 

2005 

(ІІІ етап) 

2010 

(IV етап) 

2015 

(V етап) 

2020 

(V етап) 

1 

Податок на 

додану вар-

тість 

28 20 20 20 20 20 20 

2 

Податок на 

прибуток 

підприємств, 

% 

30 30 25 25 25 18 18 

3 

Податок на 

доходи фі-

зичних осіб, 

% 

12–15– 

20–30 

10–20– 

35–50 
13 15 15–17 15–17 18 

4 

Єдиний со-

ціальний 

внесок, % 

Відрахування до Пенсійного фонду, фон-

дів страхування на випадок безробіття, з 

тимчасової втрати працездатності, від 

нещасних випадків на виробництві 

34,7 34,7 22 

Джерело: [10,11,12,13] 

 

Нульові ставки ПДВ в Україні періо-

дично скасовувались, для прикладу щодо 

торгівлі іноземною валютою, транзитних 

послуг, продажу імпортованого газу та ін.. 

Наразі залишаються нульовими ставки ПДВ 

для експортних та реекспортних операцій, 

хоча фахівці тривалий період часу обґрун-

товують необхідність їхнього скасування, 

оскільки це призводить до більшої вигоди 

імпортозаміщення та застою внутрішнього 

ринку, зловживань щодо реекспорту, біль-

ших вигод посередників на ринку, а не са-

мих виробників тощо. З 2018 року введена 

ставка ПДВ 7 % на ввезення в Україну лі-

карських засобів та виробів медичного при-

значення за певними критеріями. У 2021 ро-

ці знижено ПДВ до 14% на операції з вве-

зення на територію України деякої сільсько-

господарської продукції. Також з 2021 по 

2023 рік впроваджено пільгові 7 % ПДВ для 

сфери культури та закладів з тимчасового 

розміщування. Такі постійні зміни, з одного 

боку, можуть бути стимуляторами, проте, з 

іншого боку, не дозволяють реалізувати по-

даткову політику, спрямовану на вирішення 

конкретних завдань, як от стабілізація ін-

фляційних процесів, стимулювання бізнесу, 

самозайнятості, експортно-імпортних опе-

рацій тощо. 

Стабільність є одним з основополож-

них принципів формування системи оподат-

кування. У той же час, якщо говорити про 

взаємовплив сфери податків і трансформа-

ційних змін слід розуміти необхідність   

гнучкості та новаторства. На сучасному ета-

пі податкова політика набуває ознак діджи-

талізації податкових сервісів. У той же час 

сама система оподаткування теж потребує 

постійного моніторингу і перегляду з балан-

суванням між стабільністю та інноваційніс-

тю.  

Огляд податкових інновацій у розви-

нутих країнах світу засвідчує впровадження 

нових стимулюючих і запобігаючих заходів 

через податковий інструментарій. Такі інно-

вації стосуються: 

– стимулювання інвестицій та підпри-

ємництва в інноваційно орієнтованих галу-

зях економіки, зокрема щодо нових комуні-

каційних технологій і мережевої інфра-
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структури, стартапів як способів реалізації 

креативних бізнес-ідей; 

– покращення стану довкілля та зни-

ження шкідливого антропогенного наванта-

ження на нього, зокрема через запроваджен-

ня податку на викиди вуглецю для суб’єктів 

бізнесу та власників автотранспортних засо-

бів, пільгове оподаткування суб’єктів еколо-

гічно чистого виробництва та надання пос-

луг (у тому числі в сфері транспортних пе-

ревезень); 

− протидії споживання продуктів, що 

шкодять здоров’ю людини, зокрема через 

постійне підняття акцизів на тютюн та алко-

голь; 

− оподаткування Інтернет-бізнесу 

(електронної комерції) через впровадження 

цифрового податку з уніфікацією підходів 

до оподаткування на засадах «алокації» з 

ініціативи міжнародних організацій, web-

податку на купівлю продукції через Інтер-

нет; 

− впровадження електронних сервісів 

формування і подання податкової звітності, 

консультування, інформаційно-аналітичного 

забезпечення, що є одним з напрямків ста-

новлення сервісної економіки як наступного 

етапу розвитку економіки знань та економі-

ки взаємодії [14]; 

− застосування пільгового оподатку-

вання для окремих соціальних категорій з 

цільовими очікуваннями, зокрема щодо не-

повних сімей з стимулюванням демографіч-

ного відтворення, осіб, що заощаджують з 

стимулюванням внутрішніх інвестицій то-

що; 

− ситуативного реагування з податко-

вими змінами, зокрема в період криз – зни-

ження порогу нульової ставки прогресивно-

го оподаткування доходів, тимчасова відмі-

на окремих податків для населення і бізнесу, 

відміна чи зменшення кількості податкових 

перевірок тощо; 

− підвищення ставок податків для га-

лузей та сфер діяльності, для яких зростаю-

чий попит є небажаним або буде незмінним 

незалежно від рівня оподаткування, зокрема 

в сфері туризму для туристично привабли-

вих регіонів, для яких туристичні наванта-

ження на об’єкти соціальної інфраструкту-

ри, історичного та рекреаційного призна-

чення є зависокими, в сфері будівництва, 

оренди та освоєння земель для територій, 

що розвиваються надшвидкими і неконтро-

льованими темпами тощо;  

− максимального врахування терито-

ріальної специфіки щодо визначення пере-

ліку податків, їх ставок, перерозподілу між 

бюджетами різного управлінського рівня; 

− законодавчими вдосконаленнями 

щодо забезпечення податкової мобільності, 

вирішення спорів та уникнення подвійного 

оподаткування в умовах міждержавних еко-

номічних відносин, впровадження механіз-

мів транскордонного планування податків 

[15]. 

Висновки. Сталість розкриє законо-

мірні та передбачувані процеси покращення 

змін, що дозволяє забезпечувати різностро-

кове стратегічне планування, здійснення 

довгострокових і капіталомістких інвести-

цій. Інноваційність – запорука економічного 

і людського розвитку в глобальному конку-

рентному середовищі. Податкова політика 

має слугувати базовим та гнучким засобом 

досягнення інноваційних трансформацій 

сталого розвитку національної економіки. У 

подальших дослідженнях буде визначено 

актуальний податковий інструментарій сти-

мулювання розвитку в Україні інноваційно 

орієнтованих і знаннємістких видів еконо-

мічної діяльності. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ     

ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

А. А. Чинчик, к. э. н., доцент, Киевский национальный университет строительства и 

архитектуры 

 

Методология исследования. Благодаря методам обобщения и систематизации теоре-

тических положений проведен анализ формирования налоговой политики в Украине во вза-

имосвязи с основными трансформационными изменениями в структуре экономики. В основу 

исследования положен системный анализ, который позволяет охарактеризовать особенности 

формирования налоговой политики в Украине с выявлением показательных социально-

экономических тенденций относительно состояния бюджета, ВВП, инфляции, оплаты труда, 

тенизации экономики. 

Результаты. В ходе исследования особое внимание уделено регулированию инфляции, 

что необходимо для сохранения налоговой доходности бюджетов в условиях растущей зна-

чимости налога на доходы физических лиц. Наряду с этим освещена роль налогового ин-

струментария для детенизации экономики и регулирования инфляционных процессов. Выяв-

лена необходимость балансирования между налоговой стабильностью и внедрением налого-

вых инноваций. Анализ ставок основных видов налогов в Украине показал их частую смен-

ность, что усиливается процедурными нюансами льготного налогообложения. В части внед-

рения инновационности актуализирована необходимость их пересмотра в Украине с учетом 

глобальных трендов. 

Новизна. Освещена инновационность в контексте налогообложения и предложено рас-

сматривать ее по направлениям приоритетов, экологизации, валеологизации, цифрового 

налогообложения, диджитализации налоговых сервисов, социализации, ситуативного реаги-

рования, повышение в условиях спроса, децентрализации и обеспечения налоговой мобиль-

ности. 

Практическая значимость. Анализ национальной экономики подтвердил ее относи-

тельно слабые трансформационные изменения с сохранением высокой доли ресурсоемких 

видов экономической деятельности. Снижение значимости перерабатывающей промышлен-

ности, инновационно ориентированных и знаниеёмких отраслей подтверждает необходи-

мость применения налогового инструментария, направленного на стимулирование развития 

инновационно ориентированных и знаниеёмких видов экономической деятельности через 

инструменты поддержки и компенсации, корректировки деятельности ресурсоемких видов 

экономической деятельности, усиление их технологической специализации, снижение нега-

тивного воздействия на окружающую среду и неэффективного использования человеческого 

потенциала. 

Ключевые слова: национальная экономика, налоговая политика, трансформация эко-

номики, структурные изменения экономики, инфляция, налоговая стабильность, ставки 

налогов. 

 

FORMATION OF THE TAX POLICY OF UKRAINE IN THE CONTEXT  

OF ECONOMIC TRANSFORMATION 

А. A. Chynchyk, Ph. D (Econ.), Associate Professor, 

Kyiv National University of Construction and Architecture 

 

Methods. Thanks to the methods of generalization and systematization of theoretical provi-

sions, there is carried out the analysis of the formation of tax policy in Ukraine in connection with 

the main transformational changes in the structure of the economy. The study is based on the sys-

tems analysis that allows the authors to characterize the features of the formation of tax policy in 

Ukraine with the identification of indicative socio-economic trends in relation to the state of the 

budget, GDP, inflation, wages, shadow economy. 
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Results. In the course of study, special attention was paid to the regulation of inflation, which 

is necessary to preserve the tax profitability of budgets in the context of the growing importance of 

the tax on personal income. Along with this, the role of tax instruments for unshading the economy 

and regulating inflationary processes is highlighted. The necessity of balancing between tax stabil-

ity and the introduction of tax innovations is revealed. The analysis of the rates of the main types of 

taxes in Ukraine showed their frequent shift, which is enhanced by the procedural specifics of pref-

erential taxation. In terms of introducing innovativeness, there is emphasized the need to revise it in 

Ukraine, taking into account global trends. 

Novelty. The article highlights innovation in the context of taxation and proposes to consider 

it in the areas of priorities, greening, valeologization, digital taxation, digitalization of tax services, 

socialization, situational response, increasing in demand, decentralization and ensuring tax mobility. 

Practical value. The analysis of the national economy confirmed its relatively weak trans-

formational changes with the preservation of a high share of resource-intensive types of economic 

activity. The decrease in the importance of the processing industry, innovation-oriented and 

knowledge-intensive industries confirms the need to use tax instruments aimed at stimulating the 

development of innovation-oriented and knowledge-intensive types of economic activity through 

support and compensation tools, adjusting the activities of resource-intensive types of economic 

activities, strengthening their technological specialization, reducing the negative impact on the envi-

ronment and ineffective use of human potential. 

Keywords: national economy, tax policy, transformation of the economy, structural changes in 

the economy, inflation, tax stability, tax rates. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

І. В. Яцкевич, д. е. н., доцент, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 

innav2018@gmail.com, orcid.org/0000-0003-0210-6135, 

Н. Е. Красностанова, к. е. н., доцент, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 

n.e.krasnostanova@gmail.com, orcid.org/0000-0003-2151-3633 

 

Методологія дослідження. У роботі використано такі загальнонаукові методи наукових 

досліджень, як: діалектичний – при з’ясуванні змін підприємницької діяльності під впливом 

діджиталізації, системно-структурний аналіз – при виокремленні підходів до формування 

стратегії запровадження  цифрових технологій у підприємницьку діяльність.   

Результати. У роботі досліджено роль цифрових технологій у підприємницькій діяль-

ності та визначено, що вони відображають процес  створення нових ланцюжків у бізнес-про-

цесі і формування можливостей, які традиційні (класичні) підприємства не можуть запропо-

нувати споживачам своєї продукції. Обґрунтовано, що цифрові технології  сприяють  транс-

формації ділової й організаційної діяльності, бізнес-процесів і моделей, а також формують 

нові складові компетенцій для використання позитивного ефекту змін, що відбуваються у під-

приємницькій діяльності.  

Систематизація складових процесів трансформації підприємницької діяльності (цифрові 

технології у підприємницькій діяльності, людський фактор, стратегія цифрових технологій) 

дозволила  продемонструвати складність цифрових бізнес-процесів та виокремити проблеми 

впровадження цифрових технологій на підприємстві (технологічні інновації, поведінка та ви-

моги клієнтів, інновації та винаходи, екосистемність). 

Обґрунтовано, що ефективність використання цифрових технологій на підприємстві за-

лежить від його спілкування із споживачем продукції, від аналізу конкурентів, опрацювання 

даних та стійкої внутрішньої комунікації. У роботі досліджено підходи до використання стра-

тегії цифрових технологій у підприємницькій діяльності – встановлення чіткого бачення ді-

джиталізації та цифрових інновацій, сприйняття цифрової культури на підприємстві, розраху-

нок ключових показників ефективності, автоматизація бізнес-процесів, прийняття концепції 

штучного інтелекту та формування відділу з аналізу даних. 

Новизна. Сформовано стратегію запровадження цифрових технологій у підприємни-

цьку діяльність, яка дозволяє узгоджувати інформацію, дані, процеси, технології, людський 

фактор. 

Практична значущість. Висновки й результати дослідження можуть бути використані 

при формуванні системи управління на підприємствах та в процесі професійної підготовки 

працівників підприємства. 

Ключові слова: бізнес-екосистем, діджиталізація, інновації,  ключові показники  ефек-

тивності, компетенція, культура, підприємство, стратегія, цифрові телекомунікації, цифрові 

технології. 

 

Постановка проблеми.  Сучасні  тен-

денції підприємницької діяльності характе-

ризуються  задоволенням споживачами своїх 

потреб (продукції, послуг, робіт) через ме-

режу Інтернет, у результаті чого акцент під-

приємницької діяльності змістився на циф-

рові джерела доходу та цифрові канали. Зрос-

тання цифрової економіки відкрило для спо-

живачів цифрові продукти та послуги, що 

спонукає підприємства до пошуку нових 

конкурентних переваг в цифровому просторі. 

Проте цифрові технології в підприємницькій 

діяльності постійно модернізуються і рефор-

муються у щось більше, ніж онлайн-продаж.  
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Природно, що підприємства за рахунок 

цифрових технологій створюють конкурент-

ні переваги на основі унікальних комбінацій 

цифрових та фізичних ресурсів. 

Цифрові технології у підприємницькій 

діяльності – це створення нових ланцюжків у 

бізнес-процесі і можливостей, які традиційні 

(класичні) підприємства не можуть запропо-

нувати споживачам їхньої продукції (пос-

луг). 

Природно, що більшість цифрових тех-

нологій у підприємницькій діяльності відпо-

відають двом критеріям.  Перший критерій – 

цифрові технології зосереджуються на ство-

ренні нових цінностей для діяльності, а дру-

гий – цифрові технології використовуються 

для стимулювання зростання, доходів та про-

дуктивності, способами, які були неможливі 

при використанні традиційних моделей ве-

дення підприємницької діяльності. 

Таким чином, питання щодо цифрових 

технологій у підприємницькій діяльності як 

інструменту для зміни / вдосконалення орга-

нізації бізнес-процесів, впровадження інно-

вацій, збільшення доходів і посилення конку-

рентоспроможності на ринку, є актуальним 

та відповідає сучасним вимогам. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Значну увагу проблемам становлення та 

розвитку цифрових технологій, трансформа-

ційним процесам та їх ролі у підприємниць-

кій діяльності приділяли такі вітчизняні до-

слідники, як: В. М. Жуковська [1], М. Кули-

нич [2], О. Гудзь [3], В. Рубан [5], А. Циганок 

[6], В. Л. Кримняк, Н. В. Шульпіна [7], В., І. 

В. Токмакова, Д. А. Шатохіна [8], Г. Лопуш-

няк, Р. Миляник [9], В. та інші.  

Проте, недостатньо в повному обсязі 

досліджено зміст цифрових технологій у під-

приємницькій діяльності, що обґрунтовує 

подальші теоретичні дослідження. 

Формулювання мети статті. Мета 

статті полягає у дослідженні сутності цифро-

вих технологій, їх ролі у підприємницькій ді-

яльності, проблемах та стратегії впровад-

ження цифрових технологій у підприємниць-

кій діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Цифрова  трансформація – це  куль-

турні, організаційні та операційні зміни на 

підприємстві, галузі чи екосистемі за допо-

могою інтелектуальної інтеграції цифрових 

технологій, процесів і компетенцій на всіх  

рівнях і функціях поетапним та стратегічним 

способами [1 - 4]. 

У нинішніх умовах цифрова трансфор-

мація використовує технології для створення 

нової продукції (послуг) та цінностей для    

різних зацікавлених сторін, впровадження 

інновацій та придбання можливостей для 

швидкої адаптації до мінливих умов підпри-

ємницького середовища. 

Слід зазначити, що цифрова трансфор-

мація переважно використовується у бізнес-

контексті, вона водночас впливає на інші ор-

ганізації, такі як уряд, центри надання адмі-

ністративних послуг та  інші установи  дер-

жавного сектора та організації, які беруть  

участь у вирішенні соціальних проблем за ра-

хунок використання однієї або декількох іс-

нуючих цифрових технологій. 

Цифрові технології  сприяють  транс-

формації ділової й організаційної діяльності, 

процесів й моделей та формують нові скла-

дові компетенцій для повного використання 

змін підприємницької діяльності. 

Розвиток нових компетенцій у підпри-

ємницькій діяльності формується за рахунок 

можливостей бути більш гнучкими, орієнто-

ваними на людей, інноваційними, орієнтова-

ними на споживача, оптимізованими, ефек-

тивними й здатними стимулювати / скорис-

татися наявними можливостями для зміни ді-

яльності та використання великої кількості 

даних і нових, все більш неструктурованих 

джерел  доходів від реалізації продукції (на-

дання послуг), при цьому мережа Інтернет є 

життєво важливим фактором. Водночас, зру-

шення та зміни, що ведуть до необхідності 

більш швидкого розгортання стратегії циф-

рових технологій залежать від оптимізації 

клієнтського досвіду, операційної гнучкості 

та інновації. 

Однак, для формування й розвитку но-

вих джерел доходу й інформаційних екосис-

тем цінностей, що ведуть до трансформації 

підприємницької діяльності та нових форм 

цифрових бізнес-процесів, необхідно врахо-

вувати деякі складові: 

1. Цифрові технології в підприємниць-

кій діяльності – це процес з декількома пов'-

язаними проміжними цілями, що прагнуть до 

повсюдної оптимізації процесів, підрозділів і 

бізнес-екосистеми. 
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2. Людський фактор відіграє ключову 

роль на всіх рівнях цифрової трансформації: 

на етапах трансформації підприємств (спів-

праця, екосистеми, навички, культура, роз-

ширення прав і можливостей, тощо). Слід 

враховувати, що цифрова трансформація 

може ускладнюватися за рахунок людського 

фактора, так як не всі люди хочуть «цифро-

вого», так як цінують людське та особисте 

спілкування. Таким чином, елемент 

«офлайн» буде присутній на підприємстві 

завжди, не залежно від контексту. 

3. Стратегія цифрових технологій спря-

мована на створення можливостей для пов-

ного використання потужностей підприєм-

ства і нових технологій для формування си-

нергетичного ефекту від їх взаємодії. Тому, 

для цифрової трансформації  потрібен по-

етапний підхід її реалізації на підприємстві, з 

урахуванням стейкхолдерів і внутрішніх  / 

зовнішніх обмежень [1-9]. 

При впровадженні / реалізації цифро-

вих технологій на підприємстві  керівництву 

слід враховувати проблеми, з якими вони мо-

жуть зустрітися: 

1. Технологічні інновації (викликані  

технологіями).  Дана проблема пов'язана з  

технологіями, які використовують і прийма-

ють клієнти (стейкхолдери, конкуренти та 

інші зацікавлені сторони) не усвідомлюючи 

їх потенціал і можливості. До таких техноло-

гій можна віднести штучний інтелект, пери-

ферійні обчислення, віртуальну й доповнену 

реальність, блокчейн та ін. 

2. Поведінка та вимоги клієнтів 

(стейкхолдерів, конкурентів  та інших  заці-

кавлених сторін).  Важливо зазначити, що 

дана проблема не обов'язково пов'язана з     

технологіями, а може бути створена спожи-

вачами продукції (послуг). Так, наприклад, 

деякі споживачі прагнуть до більш простого 

ведення підприємницької діяльності – без 

мережі Інтернет або складних програмних 

забезпечень. 

3. Інновації та винаходи. Виникнення 

зовсім нових підходів до вирішення підпри-

ємницьких проблем та задоволення потреб 

споживачів, а також інновації та винаходи, 

що створюють нову реальність (продукцію, 

послугу, роботу) . Так, наприклад: кріптова-

люта, програма «1С: Бухгалтерія», віртуаль-

ний світ, тощо. 

4. Екосистемність.  Підприємства є час-

тиною більш широких екосистем: бізнес-еко-

систем, соціальних і природних екосистем, в 

яких підприємства та споживачі функціону-

ють та взаємодіють[1-9]. 

Економічні зміни, вимоги з боку спо-

живачів,  еволюція в бік співпраці підпри-

ємств у трансформаційних бізнес-екосисте-

мах, нормативні зміни, геополітичні зміни, 

соціальні зрушення, форс-мажорні обста-

вини, такі, як: стихійні лиха або навіть пан-

демія, здатні вплинути і стимулювати пот-

реби у розвитку цифрових технологій. 

Слід зазначити, що саме у взаємозв'язку 

й прискореннях, які вимагають глибоких 

змін у масштабах всього підприємства, циф-

рові технології повинні розглядатися як мож-

ливість для підприємства досягти сучасних 

бізнес-компетенцій, які необхідні для успіху 

в мінливому підприємницькому середовищі, 

де швидкість змін торкається безліч явищ, 

починаючи від прискорення технологічних 

інновацій, кидають виклик статус-кво загаль-

ним бізнес-процесам, та закінчуючи потре-

бою у швидкості ведення підприємницької 

діяльності зі зміною попиту з боку спожива-

чів продукції, стейкхолдерів або несподіва-

ними подіями. 

Мобільність підприємств на зміни рин-

ку і застосування цифрових технологій до-

зволяють підприємству йти в ногу з часом та 

розвиватися максимально, з урахуванням по-

треби споживачів. Для того, щоб підприєм-

ство залишалося в тренді і зарекомендувало 

себе, як підприємство, що використовує ци-

фрові технології на високому рівні, керівниц-

тву підприємства необхідно: 

1. Побудувати сучасну модель спілку-

вання зі споживачем продукції  (послуг). У 

XXI столітті культура споживання продукції  

(послуг) стрімко змінюється і підприємствам 

необхідно швидко адаптуватися під нові реа-

лії, щоб в потрібному місці, в потрібний час 

надати потрібну продукцію або послугу сво-

єму споживачеві. 

2. Відслідковувати  діяльність  конку-

рентів.  У цифрову епоху особливу увагу слід 

приділяти аналізу діяльності конкурентів, їх 

поведінці і, як наслідок, діяти на виперед-

ження. Слід підтримувати підприємство в 
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ритмі технологічного розвитку та впровад-

жувати нові інструменти для стійкого поло-

ження на ринку. 

3. Працювати з даними.  На сьогодні іс-

нує величезна кількість відкритих наборів ін-

струментів інтеграції для впровадження не-

обхідних технологій у бізнес-процеси. Дані 

інструменти дозволяють використовувати 

набори готових рішень, які можна впрова-

дити в роботу всіх відділів підприємства, об'-

єднавши їх в єдиний механізм. 

4. Налагодити стійкі внутрішні комуні-

кації. На всіх рівнях організаційної струк-

тури підприємства більша частина інформа-

ції має бути загальнодоступною. Це впливає 

на швидкість та якість прийняття управлін-

ського рішення.  Так наприклад, часто трап-

ляється, що керівництво підприємства не по-

інформоване про те, що відбувається на ви-

робництві, або в інших структурних підроз-

ділах, що може призвести до прийняття неа-

декватного рішення, і як наслідок – зниження 

показників ефективності діяльності[6; 10]. 

Варто зауважити, що для того, щоб ско-

ристатися перевагами цифрових технологій, 

підприємства повинні бути готові до приско-

рення еволюції, підвищення гнучкості під-

приємницької діяльності та зростаючої ролі 

всіх форм даних й інформації. Таким чином, 

керівництво підприємства повинно розро-

бити стратегію впровадження цифрових тех-

нологій на підприємстві, з урахуванням  уз-

годження всіх складових: інформації, даних, 

процесів, технологій, людського аспекту та 

інше. 

Стратегія цифрових технологій у під-

приємницькій діяльності повинна складатися 

із шести підходів: 

1. Встановлення чіткого бачення діджи-

талізації й цифрових інновацій.  У кожного 

підприємства є бачення того, чого воно хо-

тіло б досягти.  А підсумками керівництво 

повинно чітко визначитись згідно з організа-

цією ведення  підприємницької діяльності у 

діджиталізації й цифрових інноваціях.  Ба-

чення діяльності має бути регламентовано 

зверху. Тоді воно буде цілком зрозуміле пра-

цівникам під час здійснення бізнес-процесів. 

Виконання  бізнес-процесів має бути чітко 

визначене у корпоративній культурі підпри-

ємства. 

Для реалізації даного  підходу  керів-

ництву підприємства рекомендується прово-

дити засідання вищого керівництва та ста-

вити чіткі і конкретні цільові завдання. Вод-

ночас, рекомендується скласти список пере-

ліку того, що необхідно досягти, щоб відпо-

відати корпоративному баченню цифрових 

інновацій. Також потрібно виділяти кошти, 

які дозволять досягти поставлені цілі та по-

ліпшити існуючий бізнес-процес, повідом-

ляти про цільовий цілях й корпоративне ба-

чення, розширюючи можливості діджиталі-

зації для всіх співробітників  на підприєм-

стві. 

2. Сприяти цифровій культурі на під-

приємстві. Для переходу  до діджиталізації 

необхідна зміна корпоративної культури все-

редині підприємства. Працівникам підприєм-

ства доведеться відмовитися від старих біз-

нес-процесів, які працювали на традицій-

ному підприємстві, так як вони не відповіда-

ють новому цифровому середовищу.  Напри-

клад, відмова від паперу буде нелегкою спра-

вою для тих, хто звик робити нотатки по      

кожному плану дій [4...9]. 

 Для реалізації даного підходу  керів-

ництву підприємства спочатку доведеться 

ввести суворі правила, щоб гарантувати до-

тримання таких  цифрових змін, поки циф-

рова культура не вкоріниться у діяльність 

підприємства. Водночас, створювати і прово-

дити  навчальні  програми  (семінари,  тре-

нінги), які розвинуть розуміння цифрових   

технологій.   

3. Ключові показники ефективності 

(далі – KПЕ). КПЕ повинні бути чіткими для 

вимірювання ефективної наявності здій-

снення бізнес-процесів та діяльності підпри-

ємства у цілому.  

Варто зауважити, що багато керівників 

підприємств визначають роль та значимість 

КПЕ, як важливий показник успіху. Відпо-

відно КПЕ повинні бути вимірювальними й 

зрозумілими для працівників та реалістич-

ними,  досяжними і придатними для  впро-

вадження. 

4. Автоматизація бізнес-процесів на 

підприємстві. Автоматизація – невід'ємна  

частина цифрової діяльності. Вона підвищує 

ефективність бізнес-процесів підприємства 

та допомагає співробітникам уникати дублю-
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вання несуттєвих етапів процесу. Автомати-

зація бізнес-процесів дозволяє досягти по-

справжньому узгоджених результатів. Таким 

чином, керівництву підприємства важливо 

визначити, які процеси можна автоматизу-

вати, оскільки це може значно скоротити ви-

трати, підвищити продуктивність праці, за-

ощадити час, підвищити якість продукції 

(послуг) та контролю, тощо.   

5. Прийняття концепції штучного інте-

лекту. Впроваджуючи цифрові технології на 

підприємстві, керівництво зіштовхується з 

великим обсягом даних про споживачів та 

стейкхолдерів, як наслідок, важливим є опти-

мізувати збір даних з метою їх ефективного 

використання. 

Штучний інтелект є інструмент, який 

дозволяє обробити великий обсяг даних, які 

отримуються від споживачів та стейкхолде-

рів. Водночас, дозволяє  вивчити тенденції 

споживчих покупок, причини та фактори 

впливу даних тенденцій, що дозволить ви-

значити й систематизувати проблеми, які ви-

кликають негативні тенденції в режимі ре-

ального часу, що сприяє своєчасному прий-

няттю управлінських рішень щодо діяльності 

підприємства та знизити ризики щодо його 

банкрутства. 

6. Сформувати відділ з аналізу даних 

підприємства. Обсяг даних, які накопичують 

цифрові технології у підприємницькій діяль-

ності, може бути великим, і як наслідок, без 

інтелектуальної і належної аналітики даних 

підприємство може застрягти в надмірному 

аналізі (аналітичний параліч). Відповідна ін-

формація може сприяти або зруйнувати циф-

рову діяльність підприємства.   

Керівникам підприємства необхідно 

знати, які дані отримані та як вони впливають 

на бізнес-процес підприємства, систематизу-

вати їх для ефективного управління, що дасть  

можливість оптимізувати їх використання. 

Висновки. Узагальнюючи вищеска-

зане зазначимо, що впроваджувати цифрові 

технології  на підприємствах схильні лише 

великі підприємства, а інші  підприємства не 

готові у повному обсязі до впровадження ци-

фрових технологій в свою діяльність, так як 

мають консервативний погляд на розвиток 

діяльності.  А у деяких випадках складність 

переходу до цифрових технологій  обумов-

лена такими труднощами як: відсутність 

компетентних фахівців в даній галузі, склад-

ність моментальної відмови від  аналогових  

продуктів на користь діджиталізації, консер-

вативні погляди вищого керівництва підпри-

ємства. 

Проте, сьогодні можна з повною впев-

неністю говорити, що цифрові технології бу-

дуть активно розвиватися. Так, за оцінками 

експертів, галузі інформаційних технологій 

до 2025 року більше 80 % населення Землі 

буде мати доступ до мережі  Інтернету, з них 

75 % – через мобільні пристрої  Інтернет ре-

чей розкриє більшу частину свого потенці-

алу, а блокчейн-технології укореняться в 

найрізноманітніших сферах діяльності лю-

дини [10].  

Подальші наукові дослідження потре-

бують рішення питань, які пов`язані із  стра-

тегічним управлінням розвитком підпри-

ємств в умовах діджиталізації. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И. В. Яцкевич, д. э. н., доцент, Н. Э. Красностанова, к. э. н., доцент,  

ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины   

 

Методология исследования.  В работе использованы такие методы научных исследова-

ний, как: диалектический – при выяснении изменений предпринимательской деятельности под 

влиянием диджитализации, системно-структурный анализ – при выделении подходов к фор-

мированию стратегии внедрения цифровых технологий в предпринимательскую деятельность. 

Результаты.  В работе исследована роль цифровых технологий в предпринимательской 

деятельности и определено, что они отражают процесс создания новых цепочек в бизнес-про-

цессе и формированиии возможностей, которые традиционные (классические) предприятия не 

могут предложить потребителям своей продукции.  Обосновано, что цифровые технологии 

способствуют трансформации деловой и организационной деятельности, бизнес-процессов и 

моделей, а также формируют новые составляющие компетенций для использования положи-

тельного эффекта изменений, происходящих в предпринимательской деятельности. 

Систематизация составляющих процессов трансформации предпринимательской дея-

тельности (цифровые технологии в предпринимательской деятельности, человеческий фактор, 

стратегия цифровых технологий) позволила продемонстрировать сложность цифровых биз-

нес-процессов и выделить проблемы внедрения цифровых технологий на предприятии (тех-

нологические инновации, поведение и требования клиентов, инновации и изобретения, экоси-

стемность). 

Обосновано, что эффективность использования цифровых технологий на предприятии 

зависит от его общения с потребителем продукции, от анализа конкурентов, обработки данных 

и устойчивой внутренней коммуникации.  В работе исследованы подходы к использованию 
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стратегии цифровых технологий в предпринимательской деятельности – установление чет-

кого видения диджитализации и цифровых инноваций, восприятия цифровой культуры на 

предприятии, расчет ключевых показателей эффективности, автоматизация бизнес-процессов, 

принятие концепции искусственного интеллекта и формировани отдела по анализу данных. 

Новизна.  Сформирована стратегия внедрения цифровых технологий в предпринима-

тельскую деятельность, которая позволяет согласовывать информацию, данные, процессы, 

технологии, человеческий фактор. 

Практическая значимость.  Выводы и результаты исследования могут быть использо-

ваны при формировании системы управления на предприятиях и в процессе профессиональ-

ной подготовки работников предприятия. 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN BUSINESS 

I. V. Yatskevych, D.E., Associate Professor, N. E. Krasnostanova,                                                          

Ph. D (Econ.), Associate Professor, 

Odessa Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public                  

Administration under the President of Ukraine 

 

Methods.  The work uses research the following methods: dialectical – when clarifying changes 

in entrepreneurial activity under the influence of digitalization; systemic and structural analysis – 

when identifying approaches to the formation of a strategy for introducing digital technologies into 

entrepreneurial activity. 

Results.  The paper investigates the role of digital technologies in business and determines that 

they reflect the process of creating new chains in the business process and creating opportunities; 

traditional (classical) enterprises cannot offer their products to consumers. It has been substantiated 

that digital technologies contribute to the transformation of business and organizational activities, 

business-processes and models, as well as form new components of competencies to use the positive 

effect of changes in entrepreneurial activity. 

Systematization of the components of business transformation processes (digital technologies 

in business, human factor, digital technology strategy) made it possible to demonstrate the complexity 

of digital business processes and highlight the problems of introducing digital technologies in an 

enterprise (technological innovation, customer behavior and requirements, innovations and inven-

tions, ecosystems). 

It has been substantiated that the efficiency of using digital technologies in an enterprise de-

pends on its communication with the consumer of products, on the analysis of competitors, data pro-

cessing and stable internal communication.  The paper explores approaches to the using of digital 

technology strategy in business - establishing a clear vision of digitalization and digital innovation, 

the perception of digital culture in an enterprise, calculating key performance indicators, automating 

business processes, adopting the concept of artificial intelligence and forming a data analysis depart-

ment. 

Novelty.  A strategy for the introduction of digital technologies into entrepreneurial activity has 

been formed, which makes it possible to harmonize information, data, processes, technologies, and 

the human factor. 

Practical value.  The conclusions and results of the study can be used in the formation of a 

management system at enterprises and in the process of professional training of enterprise employees. 

Keywords: business-ecosystems, digitalization, innovation, key performance indicators, com-

petence, culture, enterprise, strategy, digital telecommunications, digital technologies. 
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ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

В. Г. Прушківський, д. е. н., професор, Національний університет «Запорізька  

політехніка», orcid.org/0000-0001-8079-9227, pvg942@gmail.com, 

Е. В. Прушківська, д. е. н., професор, Національний університет «Запорізька  

політехніка», em.prushkovskaya@gmail.com, orcid.org/0000-0002-4227-8305, 

В. А. Литовка, аспірант, Національний університет «Запорізька політехніка»,  

LytovkaVA@ukr.net, orcid.org/0000-0002-7177-7488 

 

Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: абс-

тракції – при визначенні сутності поняття «корпоративна культура»; компаративного аналізу 

– при встановленні відмінностей між підходами до класифікації корпоративних цінностей; 

синтезу – при формуванні рекомендацій для компаній щодо необхідності внесення змін до 

системи управління на основі цінностей в період пандемії. 

Результати. Виявлено різноманітність підходів до управління корпоративною культу-

рою у залежності від аналізу структурних елементів організації. Показано,  що важливим 

елементом є норми та цінності, які змінюються та розвиваються з часом. Проведено аналіз 

підходів вчених (Ш. Шварця, П. Кардона, К. Рей, І. Малбашич, Н. Посарич, С. Долана, 

С. Гарсіа). Встановлено, що ці підходи  мають важливе значення для здійснення компаратив-

ного аналізу цінностей міжнародних компаній. На основі  аналізу компаній Fortune 100 пока-

зано, що корпоративна культура має «старі» та «нові цінності», що обумовлює визначення 

відмінностей між організаціями ХХ століття (підтримують культуру контролю) та тими, що 

функціонують у ХХІ столітті (характеризуються культурою навчання та розвитку). 

Новизна. У ході аналізу аналітичних звітів міжнародних компаній та практик фірм в 

умовах пандемії визначено, що корпоративні цінності відіграли інтегруючу функцію для 

суб’єктів господарювання. Компанії розпочали процеси внесення змін до системи управління 

на основі цінностей компаній задля досягнення цілей якості, безпеки, сталого розвитку, соці-

альної справедливості, рівності та екологічної свідомості.  

Практична значущість.  Запропоновано систему заходів задля досягнення успіху в 

усталенні цінностей безпеки, сталого розвитку, соціальної справедливості, рівності та еколо-

гічної свідомості. Зокрема, компаніям необхідно формувати високий рівень довіри до пра-

цівників та споживачів, що, окрім компетентності, вимагає прояву гуманності та забезпечен-

ня прозорості при наданні інформації як «зверху-вниз», так і «знизу-вгору» по різних кана-

лах. Власники і топ-менеджмент повинні відіграти провідну роль в процесі формування й 

поширення нових цінностей. 

Ключові слова: корпоративна культура, цінності, управління цінностями, культура   

навчання та розвитку, пандемія. 

 

Постановка проблеми. Цінності є 

фундаментом корпоративної культури, тому 

компанії все частіше звертають увагу на 

них, як на основу ділової діяльності, неза-

лежно від того, зорієнтовані вони на спожи-

вачів продукції, співробітників, навколишнє 

середовище чи стосуються інших аспектів 

бізнесу, таких як інновації, безпека, справед-

ливість. Цінності, які розділяють більшість 

представників компанії та, які є задекларо-

вані засновниками, з часом перетворюються 

у важливу сферу, від якої залежить команд-

ний дух працівників, узгоджуються різні 

точки зору та координуються дії, що приз-

водить до ефективного досягнення мети та 

цілей компанії. 
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Відповідно управління цінностями в 

компаніях стало важливим інструментом 

менеджменту, що свідчить про поступовий 

перехід від управління за інструкціями 

(MBI) і цілями (MBO) до управління на ос-

нові цінностей (MBV, Management by 

Values). Поряд з терміном управління на 

основі цінностей (MBV) використовуються 

словосполучення «Values Based Culture» 

(VBC) і «Values Based Leadership» (VBL). В 

якості доказу  переваги управління на основі 

цінностей над попередніми  концепціями, 

С. Долан і С. Гарсіа [1] виокремили вклю-

чення етичних і екологічних принципів в 

стратегічне управління та діяльність компа-

нії, без чого неможливо уявити собі по-

дальший розвиток світової економіки та 

компаній. Виходячи з цього управління на 

основі цінностей надає можливість сформу-

вати систему стратегічного управління ком-

панією, яка здатна забезпечити ефективність 

діяльності та стабільність ніш на ринку то-

варів і послуг, і є основоположним чинни-

ком формування її корпоративної культури. 

У період пандемії питання управління 

на основі цінностей набуло посиленої уваги, 

оскільки відбулися трансформаційні пере-

творення не лише у бізнес-процесах, а й у 

сфері управління персоналом та корпорати-

вній культурі. В залежності від того, на-

скільки сильною була система цінностей 

певної компанії, то їй більш вдало вдалося 

запровадити нові підходи до управління, 

долати труднощі, зберегти команду і досяг-

ти запланованих стратегічних цілей [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Теоретичні та практичні аспекти фор-

мування корпоративної культури розкрито 

такими зарубіжними ученими як Д. Браун та 

І. Крамер [3], К. Голд [4], Дж. Коулман [5], 

Е. Шейн [6] та ін.  Однією з перших науко-

вих праць з проблематики управління на 

основі цінностей є книга Т. Пітерса і 

Р. Уотермана «В пошуках досконалості. 

Уроки найбільш успішних компаній Амери-

ки» [7], які розкрили секрет успіху управ-

ління провідними американськими компані-

ями: Hewlett-Packard, Intel, Procter & 

Gamble, Johnson & Johnson, McDonald’s та 

іншими, визначивши загальні правила ефек-

тивного ведення бізнесу. У ній книзі описа-

на концепція 7С (англ. McKinsey 7-S), цент-

ральним компонентом якої є корпоративні 

цінності як ресурс розвитку організації. По-

дальше просування ідеї використання кор-

поративних цінностей з метою управління 

компаніями пов’язано з дослідженнями С. 

Долана і С. Гарсіа [1], які стверджували, що 

управління на основі цінностей переслідує 

потрійну мету: 1) спрощувати організаційні 

проблеми, що виникають у зв’язку зі зрос-

таючою необхідністю адаптуватися до змін 

на всіх рівнях компанії; 2) вказувати на 

стратегічне бачення майбутнього компанії; 

3)  забезпечувати відданість кожного спів-

робітника щоденній високоефективній ро-

боті. 

Корпоративну культуру та систему 

цінностей компаній  розкривають у своїх 

наукових працях й українські вчені, зокрема 

О. Андросова [8], І. Демуз, А. Зленко [9], 

О. Золотарьова, О. Клементьєва [10], 

Л. Ткачук, М. Ткачук [11]. Проте варто за-

значити, що в сучасних умовах динамічних 

змін під впливом пандемії перед компанія-

ми, у т. ч. й українськими, виникає питання 

формування корпоративної культури нового 

типу та внесення змін у стратегії компаній,  

їх концепції управління на основі цінностей, 

оскільки це дозволяє визначити інноваційні 

напрями розвитку і модернізації компаній в 

подальшому. З огляду на вищезазначене, 

виникає необхідність здійснення теоретич-

ного аналізу цінностей як основи корпора-

тивної культури та їх значення в сучасних 

умовах. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є визначення ролі цінностей як 

основи корпоративної культури компаній та 

розробка рекомендацій щодо внесення змін 

до системи управління на основі цінностей в 

період пандемії. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Під поняттям корпоративної (органі-

заційної) культури ми розуміємо складну 

динамічну ієрархічну систему, яка склада-

ється з формальної  (місія, бачення, ціннос-

ті, які втілені в практиці компанії) та нефор-

мальної (соціальні взаємозв’язки, рольові 

моделі, ритуали, важливі історії в компанії) 

складових, які змінюються під впливом вну-

трішнього та зовнішнього середовища ком-

панії [12].  Відповідно у нашому досліджен-

ня не проводиться різниці між по поняттями 
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«організаційні цінності» і «корпоративні 

цінності», вони використовуються як сино-

німічні. 

У зв’язку з активним дослідженням 

теми корпоративної культури в різних краї-

нах в даний час існує безліч підходів до її 

оцінки та управління.  Однією з моделей 

оцінки корпоративної культури є модель за 

концепцією Кренфілдської школи бізнесу, 

яку використовують для проведення компо-

нентного аналізу культури та виявлення ха-

рактерних її особливостей в компаніях світу. 

Згідно з концепцією Кренфілдської школи 

бізнесу корпоративна культура виступає як 

суб’єкт управління, що охоплює всі струк-

турні елементи організації, зокрема [13]: тип 

лідерства (традиційний, харизматичний і 

раціонально-легальний); структура органі-

зації, яка являє собою фіксовані взає-

мозв’язки між підрозділами і працівниками 

організації; система контролю (внутрішній і 

зовнішній контроль); норми і цінності, які 

діляться на підгрупи: норми і цінності, що 

поділяються всіма членами організації; ін-

дивідуальні норми та цінності; історія орга-

нізації, яка включає в себе історію форму-

вання матеріального багатства, історію фор-

мування інтелектуальних ресурсів компаній, 

історію формування внутрішніх взаємин; 

«міфи» і «легенди», тобто PR-технології, 

історії успіху окремих працівників, історії 

просування і підтримки; мова і символи: 

символи як опосередковані ознаки стану 

організації: успіх, застій; символи як фор-

мальні товарні ознаки: товарні знаки, лого-

типи, форма одягу, символіка, фірмові тех-

нології. 

Корпоративна культура будь-якої ком-

панії постійно змінюється. Як свідчить тео-

рія спіральної динаміки, авторами якої є Д. 

Э. Бек і К. Кован,  спіральна динаміка опи-

сує вісім взаємопов’язаних рівнів зрілості 

індивіда і суспільства, кожному рівню від-

повідає певний набір культурних цінностей, 

свій колір, свої пріоритети, переконання і 

особливості світогляду [14]. Розвиваючись, 

люди переходять з рівня на рівень під впли-

вом умов життя та досвіду вирішення про-

блем. Відповідно коли зовнішнє середовище 

компанії змінюється та трансформується,  це 

спричиняє перегляд базових цінностей та 

переконань. Проблеми, які не можуть бути 

вирішені в рамках наявної системи ціннос-

тей, змушують компанії підніматися на чер-

говий виток спіралі.  

«Модель спіралі» – це інструмент, що 

дозволяє управляти процесом перетворень. 

Але, щоб ним скористатися, перш за все 

необхідно зрозуміти, на якому рівні розвит-

ку перебуває колектив компанії. Тобто «мо-

дель спіралі» була обрана з огляду на те, що 

саме вона дозволяє поєднувати такі принци-

пи, як циклічність і еволюціонізм. Тобто 

система,  яка завершила певний цикл свого 

розвитку, проходячи чергову стадію, здатна 

перейти на рівень вище. У свою чергу ці 

рівні визначаються деякими головними іде-

ями, які задають характер поведінки систе-

ми, що розвивається на тому чи іншому рів-

ні. Щоб управляти корпоративною культу-

рою, необхідно розуміти принципи її роз-

витку  [14]. Як і суспільство в цілому, так і 

окрема організація проходить свій шлях роз-

витку. Будь-який розвиток, будь-яка дина-

міка характеризується певними схожими 

стадіями. 

У сучасних умовах розвитку бізнесу та 

під впливом пандемії компанії все частіше 

звертають увагу на цінності як на основу 

ділової діяльності, незалежно від того, зорі-

єнтовані вони на споживачів продукції, 

співробітників, навколишнє середовище чи 

стосуються інших аспектів бізнесу, таких як 

інновації, безпека, справедливість. Цінності 

визначають поведінку людини в приватному 

житті та на робочому місці. Люди почина-

ють працювати у компанії зі своїми власни-

ми цінностями і формують її організаційні 

цінності.  Відповідно система цінностей 

компанії складається з індивідуальних (осо-

бистих), так і організаційних цінностей. 

Особисті цінності відрізняються від органі-

заційних тим, що вони асоціюються з людь-

ми як особистостями, тоді як організаційні 

цінності пов’язані з організацією як систе-

мою. Б. Познер [15] стверджує, що «цінності 

лежать в основі культури організації». Од-

нак особисті цінності впливають на поведін-

ку людей в організаціях та на корпоратив-

ний клімат компанії. 

Саме норми і цінності є найбільш важ-

ливими елементами будь-якої організації. 

Відповідно система цінностей компанії 

складається з індивідуальних (особистих), 
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так і організаційних цінностей. Малбашич І. 

та Посарич Н. [16] визначають організаційні 

цінності як основні принципи, що визнача-

ють спосіб ведення бізнесу компанії. Для 

управління корпоративною культурною 

компанії важливим є поділ цінностей за сту-

пенем їх прийняття в організації, зокрема 

визнані публічно (проголошені, засвоєні, 

підтримувані), фактичні та бажані цінності. 

Визнані та фактичні цінності є декларатив-

ними і розглядаються в офіційних організа-

ційних документах організації. Проте це не 

означає, якщо компанія не має задекларова-

них цінностей в певних документах, то їх не 

існує в компанії. Кожна організація має цін-

ності, які формально сформульовані або ні. 

Основною проблемою є наскільки деякі цін-

ності насправді присутні в організації, і на-

скільки вони лише декларативно прийняті 

або щось, до чого організація прагне. 

«Визнані» або «проголошені» цінності 

приймаються і поділяються всіма членами 

організації, вони визначають соціальні нор-

ми, які усвідомлюються співробітниками і 

регулюють їх поведінку. Ці цінності вклю-

чають до стратегії, цілей, філософії компа-

нії, гасл, висловів, історій легенд та міфів 

компанії.  Фактичні цінності – це ті цінності, 

які насправді присутні в організації та впли-

вають на поточну організаційну поведінку 

та керують нею.  

Загальновизнаною ціннісною моделлю 

є модель динамічних відносин між цінніс-

ними типами Ш. Шварца, який  виділив ти-

пові для кожного суспільства культурні цін-

нісні орієнтації шляхом усереднення цінніс-

них пріоритетів людей у вибірках кожної 

культури. Ш. Шварц виокремив десять мо-

тиваційних типів: влада, досягнення, гедо-

нізм, стимуляція, самостійність, універса-

лізм, доброта, традиція, конформність, без-

пека. Згідно теорії  Ш. Шварца [17] ціннісні 

типи знаходяться у динамічному взає-

мозв’язку, що було ним зображено шляхом 

кругової моделі сумісності і конфліктності 

цінностей [Schwartz, 2000], в якій окремі 

секції співпадають з ціннісними типами. 

Чим ближча відстань між цінностями окре-

мих типів, тим більш вони є сумісними. І 

навпаки, якщо цінності знаходяться у про-

тилежних ланках, то вони перебувають у 

конкурентних відносинах, що пов’язано з 

антагонізмом мотиваційних цілей, які вони 

реалізують.  

Кругова структура ціннісної моделі 

Шварца демонструє взаємозв’язок конфлік-

ту та конкуренції між цінностями. Перший 

вимір «фіксує конфлікт між цінностями, які 

підкреслюють незалежність думок, дій та 

почуттів та готовність до змін (спрямова-

ність, стимулювання) та цінностями, що 

підкреслюють порядок, самообмеження, 

збереження минулого та спротив змінам 

(безпека, відповідність, традиція). Другий 

вимір фіксує конфлікт між цінностями, які 

підкреслюють турботу про добробут та ін-

тереси інших (універсалізм, доброзичли-

вість), та цінностями, що підкреслюють пе-

реслідування власних інтересів та відносний 

успіх і домінування над іншими (влада, до-

сягнення, гедонізм, відкритість до змін, са-

мовдосконалення» [18]. 

Задля компаративного аналізу ціннос-

тей міжнародних компаній використовують 

й інші моделі, зокрема, модель збалансова-

них організаційних цінностей на основі мі-

сії, яка була розроблена П. Кардоною та К. 

Рейем [19]. Вони включили до цієї моделі 

цінності сучасних організацій, що є най-

більш придатними для класифікації: 1) біз-

нес-цінності, які відображають ділову ді-

яльність організації (наприклад, наполегли-

вість, ефективність, професіоналізм та наці-

леність на результати), 2) цінності відносин 

– підвищення якості міжособистісних відно-

син (наприклад, спілкування, робота в ко-

манді та повага до людей), 3) цінності роз-

витку – спрямовані на диференціацію та 

постійне вдосконалення компанії (напри-

клад, інновації, креативність, навчання та 

постійне вдосконалення); 4) цінності внеску 

– спрямовані на те, щоб зробити якомога 

більше для зацікавлених сторін, ніж того 

вимагають ділові відносини (наприклад, 

задоволеність споживачів, інтерес до людей 

та соціальна відповідальність). Як зазначили 

Малбашич І. та Посарич Н. ця  класифікація 

цінностей  має два критерії – орієнтація ор-

ганізації на зовнішнє середовище та став-

лення  організації до змін. 

Існує також ще одна класифікація цін-

ностей – трьохвимірна модель, яка розроб-

лена С. Доланом і його колегами [20]. Мо-

дель об’єднує три різних рівня цінностей: 
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особистісний рівень (емоційні цінності); 2) 

організаційний рівень (економічні цінності); 

3) соціальний рівень (етико-соціальні цін-

ності). Основне призначення моделі – пока-

зати, як можуть бути об’єднані емоційні й 

етико-соціальні цінності в рамках організа-

ції для досягнення рівноваги між індивідом, 

організацією і суспільством. Етико-соці-

альні цінності – це осмислення соціальної 

відповідальності організації перед суспіль-

ством. Економічні цінності – все те, що на-

правлено на виживання компанії і отриман-

ня нею прибутку. Емоційні цінності – все 

що, має емоційне забарвлення і спрямоване 

на оцінку того, що робить компанія. 

Ще одне питання, пов’язане з пробле-

матикой корпоративних цінностей, полягає 

у визначенні їх джерела, тобто  що є осно-

вою: особисті цінності чи цінності лідерів-

менеджерів [21].  Традиційно вважається, 

що корпоративні цінності визначаються за-

сновниками компанії, а потім засвоюються 

послідовниками та втілюються в їх діяль-

ності. Нерідко зустрічаються твердження 

про те, що, хоча багато організацій декла-

рують корпоративні цінності, все ж найчас-

тіше вони генеровані тими, хто займає ке-

рівні позиції, і не відображають особистих 

цінностей співробітників. В результаті ці 

заявлені цінності «не працюють». На наше 

переконання, корпоративними цінностями 

повинні бути такі цінності, які відобража-

ють як цінності всіх співробітників, так і їх 

особисті цінності.  

Вчені Малбашич І. та Посарич Н. здій-

снили аналіз змісту місій та «проголоше-

них» цінностей компаній Fortune 100 у 2017 

році на основі письмових джерел та офіцій-

них веб-сайтів компаній. Після того, як були 

визначені всі «проголошені» цінності ком-

паній Fortune 100, кожне конкретне значен-

ня було класифіковано у певну категорію 

цінностей відповідно до трьох найбільш 

релевантних моделей збалансованих ціннос-

тей.  

Ними було виявлено, що у компаніях 

Fortune 100 цінності кланової культури (під-

тримка) та підприємницької культури (інно-

вації) набагато більше підкреслюються, що 

відображає переваги щодо гнучкості та змін. 

Далі вони виявили організаційні цінності 

компаній Fortune 100 відповідно до моделі 

цінностей Шварца. Цей аналіз показав, що 

для компанії Fortune 100 найвизначнішими є 

цінності самотрансцендентності, за якими 

слідують цінності самовдосконалення та 

цінності, пов’язані з відкритістю та змінами, 

тоді як найменш присутніми є цінності збе-

реження. Відповідно до моделі організацій-

них цінностей на основі місій у компаніях 

Fortune 100 цінності розвитку та внеску 

найбільше виражаються та пропагуються, 

тоді як частка цінностей бізнесу у цих ком-

паніях є найменшою. Цей аналіз вчених за-

свідчив, що найбільші світові компанії про-

сувають принципово інші принципи ведення 

бізнесу. Оскільки цінності змінюються і   

розвиваються з часом, Малбашич І. та Поса-

рич Н. говорять про «старі» та «нові ціннос-

ті, поділяючи думку С. Долана, який визна-

чає відмінності між організаціями ХХ сто-

ліття, тими, що підтримують культуру конт-

ролю, та тими, що функціонують у ХХІ сто-

літті, що характеризуються культурою нав-

чання та розвитку. У своєму дослідженні С. 

Долан заявляє, що з часом відбуваються 

зміни не тільки у виборі цінностей, але про 

виникнення нових цінностей, як показано в 

таблиці 1. 

В період пандемії споживачі змінили 

свою поведінку та уподобання, тому компа-

ніям необхідно було зреагувати на ці тенде-

нції та змінити свої стратегії та можливості 

виходу на ринок у відповідь. За даними 

міжнародної консалтингової компанії 

Deloitte [23], виробникам продукції необхідні 

коригування стратегій в період пандемії. 

Зокрема, чотири з п’яти компаній вказують, 

що перегляд їхньої стратегії виходу на ри-

нок є вирішальним для досягнення цілей на 

2021 рік; однак лише половина оцінила по-

точну зрілість пов’язаних з ними можливос-

тей як високу. Як результат, переважна   

більшість зазначила стратегію виходу на 

ринок як основну сферу, яка потребує інвес-

тицій. 
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Таблиця 1 

Цінності в корпоративній культурі ХХ та ХХІ століття 

Цінності ХХ століття: культура контролю ХХІ століття: культура навчання та розвитку 

 

 

 

 

Контроль 

 

Нагляд був зосереджений на контролі, 

спрямованому на виправлення відхилень 

від очікуваних результатів. Результати 

визначаються вищим керівництвом. 

Ієрархічна структура. 

Менеджери заохочують самостійність та 

відповідальність працівників. Контроль впле-

тений у політику та процедури для забезпе-

чення якості та безпеки. Результати отриму-

ються за допомогою процесів участі, які 

включають і спрямовані на отримання відпо-

відної та точної інформації. Лінійна організа-

ційна структура. 

 

Підтримка 

Говорити те, що, на вашу думку, хочуть 

почути інші; схвалення та похвала; допо-

мога приховати помилки. 

Допомагати іншим перевірити ефективність 

своєї роботи та вчитися на їх помилках. 

 

Чесність 

Дотримуватися власних принципів, цінно-

стей та переконань; не здаватися. 

Відкрита схильність до ситуацій та інших 

людей з різною системою віри. 

 

Повага 

Не ставляти під сумнів обґрунтування 

інших людей, а точніше тих, хто займає 

вищі посади. 

Виявлення уваги до інших, незалежно від 

організаційного «рангу» та бути відкритими 

до думки інших, ідей, перспективи тощо. 

 

Самовпевненість 

Демонстрація впевненості у собі шляхом 

переконання та «перемоги». Визнання 

помилок подібне до «втрати обличчя» та 

статусу. Позиція – це спосіб життя. 

Демонструючи впевненість у собі, а також 

приймаючи інші думки. Здатність визнавати 

помилки, вчитися у інших, незалежно від 

посади. 

Джерело: [22] 
 

Компанії використовують кризу 

COVID-19 як період великих змін для вдос-

коналення всіх аспектів структури бізнесу та 

операцій. Одним з таких пунктів порядку 

денного є перебудова структури витрат з 

акцентом на екологічні та соціальні цілі. 

Так, за опитуваннями Deloitte 9 з 10 спожи-

вачів кажуть, що пандемія – це «можливість 

для великих компаній перезавантажитися та 

зосередитись на правильних діях щодо пра-

цівників, споживачів, громад та навколиш-

нього середовища». Три з чотирьох заявили, 

що «стратегія розміщення мети поряд із 

прибутком, вираження корпоративних цін-

ностей та звернення підвищеної уваги спо-

живачів до стійкості, соціальної справедли-

вості, рівності та екологічної свідомості» – 

це ініціатива, яка займає високе місце у до-

сягненні бажаних стратегічних результатів у 

2021 році.  

Дотримуватися таких цілей стає навіть 

важливим для доступу до інвестиційного 

капіталу. За прогнозами, екологічні, соці-

альні та урядові фонди зростуть у 3 рази від 

норми і можуть становити половину всіх 

інвестицій протягом п’яти років.  Доступ до 

цих інвесторів ґрунтується на задоволенні 

вимог корпоративної соціальної відпові-

дальності. 

На наше переконання, щоб досягти ус-

піху, компаніям необхідно вносити зміни до 

системи управління на основі цінностей за-

для досягнення цілей якості, безпеки, стало-

го розвитку, соціальної справедливості, рів-

ності та екологічної свідомості. Задля уста-

лення нових цінностей компаніям необхідно 

формувати високий рівень довіри до праців-

ників та споживачів, що, крім компетентно-

сті, вимагає від них проявити гуманність та 

забезпечити прозорість, здійснюючи надан-

ня інформації як «зверху-вниз», так і «знизу-

вгору» по різних каналах. 

Нові цінності Топ-менеджменту необ-

хідно інтегрувати в систему управління з 

усіх аспектів прийняття ділових рішень. Як 

свідчить практика, споживачі підтримують 

компанії, які займають справжні моральні 

позиції. Невідповідність в діях компанії від 

заявлених цінностей може спричинити пуб-

лічне  невдоволення споживачів продукції 

та працівників компаній, що в результаті 

може сприяти погіршенню репутації компа-

нії. 

Потреба в управлінні на основі ціннос-

тей виникає в умовах зміни організаційної 

ідентичності – в цій ситуації корпоративні 

цінності відіграють інтегруючу функцію. 

Якщо менеджменту компанії прагне підви-

щити керованість організації та її конкурен-
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тний потенціал, то організація в цей момент 

стає сприйнятливою до сигналів із зовніш-

нього і внутрішнього середовища: шукає 

передові міжнародні практики, а також пра-

гне посилити узгодженість з середини – 

аналізується конкурентне середовище і 

кращі практики, зворотний зв’язок. Саме у 

цьому аспекті, як було нами зазначено вище, 

власники і топ-менеджмент відіграють про-

відну роль в процесі формування і поши-

ренні нових цінностей, шляхом «зверху-

вниз». На початковому етапі значний внесок 

роблять HR-відділи, здійснюючи всередині 

компанії корпоративної комунікації, як ко-

ординатори процесів з розробки нових цін-

ностей, і в процесах доведення їх до співро-

бітників і зовнішніх зацікавлених сторін. 

Активно йде передача інформації як «звер-

ху-вниз», так і «знизу-вгору» по різних ка-

налах, в яку втягується лінійний менедж-

мент. Зміцнюється механізм селекції прихи-

льників корпоративних цінностей – за раху-

нок фільтрів відбору персоналу, оцінки, мо-

ніторингу цінностей. Йде спонтанне витіс-

нення і мимовільний відсів людей, які не 

поділяють організаційні цінності, – вони 

досить швидко йдуть з організацій. При по-

будові ключових показників ефективності 

діяльності персоналу (в першу чергу керів-

ників) увага приділяється не тільки еконо-

мічним показниками, аналізуються й проце-

сні показники, такі як рівень задоволення і 

залученості персоналу, скорочення корпора-

тивного опортунізму, ставлення до клієнтів і 

постачальників. 

Висновки. Отже, провівши аналіз ролі 

цінностей як основи корпоративної культу-

ри, можна зробити наступні висновки. Кор-

поративна (організаційна) культура – це 

складна динамічна ієрархічна система, яка 

складається з формальної  (місія, бачення, 

цінності, які втілені в практиці компанії) та 

неформальної (соціальні взаємозв’язки,   

рольові моделі, ритуали, важливі історії в 

компанії) складових, які змінюються під 

впливом внутрішнього та зовнішнього сере-

довища компанії За компонентам «цінності» 

виявлено, що корпоративна культура ХХІ 

століття – це  культура навчання та розвит-

ку. Такі цінності як контроль, підтримка, 

чесність, повага, самовпевненість отримали 

нове забарвлення і сприяють розвитку ком-

панії та її працівників, а не лише контролю 

за діяльністю. В період пандемії відбулися 

трансформаційні зміни не лише у підходах 

до управління компаніями, а й вираженні 

корпоративних цінностей та підвищеної 

уваги до сталого розвитку, соціальної спра-

ведливості, рівності та екологічної свідо-

мості. Задля досягнення успіху в усталенні 

цих цінностей компаніям необхідно форму-

вати високий рівень довіри до працівників 

та споживачів, що вимагає від них проявити 

компетентність, гуманність та забезпечити 

прозорість, здійснюючи надання інформації 

як «зверху-вниз», так і «знизу-вгору» по 

різних каналах. 
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ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В. Г. Прушковский, д. э. н., профессор, Э. В. Прушковская, д. э. н., профессор,  

В. А. Литовка, аспирант, Национальный университет «Запорожская политехника» 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: аб-

стракции – при определении сущности понятия «корпоративная культура»; сравнительного 

анализа – при установлении различий между подходами к классификации корпоративных 

ценностей; синтеза – при формировании рекомендаций для компаний о необходимости вне-

сения изменений в систему управления на основе ценностей в период пандемии. 

Результаты. Выявлено разнообразие подходов к управлению корпоративной культу-

рой в зависимости от анализа структурных элементов организации. Показано, что важным 

элементом являются нормы и ценности, которые изменяются и развиваются с течением вре-

мени. Проведен анализ подходов ученых (Ш. Шварца, П. Кардона, К. Рей, И. Малбашич, 

Н. Посарич, С. Долана, С. Гарсиа). Установлено, что эти подходы имеют важное значение 

для осуществления сравнительного анализа ценностей международных компаний. На основе 

анализа компаний Fortune 100 показано, что корпоративная культура имеет «старые» и «но-

вые ценности», что обусловливает определение различия между организациями ХХ века 

(поддерживают культуру контроля) и теми, которые функционируют в XXI веке (характери-

зуются культурой обучения и развития). 

Новизна. В ходе анализа аналитических отчетов международных компаний и практик 

фирм в условиях пандемии определено, что корпоративные ценности сыграли интегрирую-

щую функцию для субъектов хозяйствования. Компании начали процессы внесения измене-

ний в систему управления на основе ценностей компаний для достижения целей качества, 

безопасности, устойчивого развития, социальной справедливости, равенства и экологическо-

го сознания. 

Практическая значимость. Предложена система мер для достижения успеха в форми-

ровании ценностей безопасности, устойчивого развития, социальной справедливости, равен-

ства и экологического сознания. В частности, компаниям необходимо формировать высокий 

уровень доверия к работникам и потребителям, что, кроме компетентности, требует прояв-

ление гуманности и обеспечения прозрачности, осуществления предоставления информации 

как «сверху вниз», так и «снизу-вверх» по разным каналам. Владельцы и топ-менеджмент 
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должны играть ведущую роль в процессе формирования и распространении новых цен-

ностей. 

Ключевые слова: корпоративная культура, ценности, управление ценностями, культура 

обучения и развития, пандемия. 

 

VALUES AS THE BASIS OF CORPORATE CULTURE 

V. H. Prushkivskyi, D.E., Professor, E. V. Prushkivska, D.E., Professor, V. A. Lytovka,               

Post-graduate student, Zaporizhzhia Polytechnic National University 

 

Methods.  The results are obtained with the following methods: abstraction – in determining 

the essence of the concept of «corporate culture»; comparative analysis – in establishing differences 

between approaches to the classification of corporate values; synthesis – when forming recommen-

dations for companies on the need to make changes to the value-based management system during 

the pandemic. 

Results. The variety of approaches to corporate culture management depending on the analy-

sis of structural elements of the organization is revealed. It is shown that an important element is the 

norms and values that change and evolve over time. The analysis of approaches by various scien-

tists (S. Schwartz, P. Cardona, K. Rey, I. Malbashich, N. Posarych, S. Dolan, S. Garcia) to their 

classification is carried out. These approaches have been shown to be important for a comparative 

analysis of the values of international companies. Based on the analysis of Fortune 100 companies, 

it is shown that corporate culture has «old» and «new values», which determines the differences 

between organizations of the twentieth century (support the culture of control) and those operating 

in the 21st century (characterized by the culture of learning and development). 

Novelty. The analysis of the analytical reports of international companies and firm practices 

in the pandemic found that corporate values played an integrative role for businesses. Companies 

have begun to make changes to their value-based management system to achieve the goals of quali-

ty, safety, sustainable development, social justice, equality and environmental awareness. 

Practical value. A system of measures has been proposed to achieve success in establishing 

the values of security, sustainable development, social justice, equality and environmental aware-

ness. In particular, companies need to build a high level of trust in employees and consumers, 

which, in addition to competence, requires them to show humanity and ensure transparency by 

providing information both «top-down» and «bottom-up» through various channels. Owners and 

top management have to play a leading role in the formation and dissemination of new values. 

Keywords: corporate culture, values, value management, culture of learning and development, 

pandemic. 
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КОНЦЕПЦІЯ ПУБЛІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

В. В. Іванов, аспірант, Університет державної фіскальної служби України, 

statemindvv@gmail.com, orcid.org/0000-0002-5834-379X. 

 

Методологія дослідження. В основі даної роботи знаходиться інституційний аналіз, іс-

торична та юридична герменевтика. В питанні генези термінів підприємство, підприємництво 

та їх відповідних франко-англійських аналогів використовувалися методи функціонального та 

категоріального аналізу. Абстракція та економічне моделювання здійснюється в  частині до-

слідження мотивації для типового начальника митного посту та митного брокера, їхніх взає-

мостосунків. Синтез матеріалів за темою публічного підприємництва та громадської мобіліза-

ції, напрямків реформ української економічної системи здійснювався на основі структурно-

логічного аналізу та узагальнення. 

Результати. Визначенню категорії «публічне підприємництво» ускладнює неоднознач-

ність розуміння поняття «підприємництво» взагалі, а також додаткова невизначеність цього 

терміну в Україні. Так само неоднозначним є поняття «публічне» загалом в науковій думці і в 

науковому полі України, зокрема. Термін «публічне підприємництво» пропонується викорис-

товувати в ситуації здійснення ініціативної, креативної, інноваційної, фінансово ризикованої 

діяльності в публічному полі, яка торкається  суспільних інтересів. Публічним підприємниц-

твом доречно вважати підприємницьку діяльність, результатом якої є створення публічної,   

суспільної цінності. Вона може або включати комерційну мету, або ні, бути як основною, так 

і побічною метою діяльності, її фактичним чи нормативним результатом. 

Новизна. В дослідженні була здійснена концептуалізація поняття «публічне підприєм-

ництво» та його представлення як окремої економічної категорії зі своїми функціями, специ-

фікою, місцем у соціально-економічній системі.  

Практична значущість. Результати дослідження можуть використовуватися, перш за 

все, підприємцями, які діють в публічній площині, або тими, хто розглядає для себе таку        

можливість. Дослідження може використовуватись також і для формування стратегій у взає-

мовідносинах з партнерами, громадськістю та державою. Дослідження набуває значущості  

при застосуванні державними діячами для концептуалізації своєї діяльності у сфері публіч-

ного управління. 

Ключові слова: підприємство, підприємництво, публічне підприємництво, публічна цін-

ність, публічний інтерес, приватний інтерес, громадська мобілізація, соціальна технологія,   

публічне управління, діджиталізація. 
 

Постановка проблеми. Важливість до-

слідження теми публічного підприємництва 

в сучасній Україні зумовлена, передусім,    

місцем держави в українській економіці. Зо-

крема, в Україні через зведений бюджет пе-

рерозподіляються приблизно 35% ВВП, а з 

урахуванням відрахувань до різних фондів 

соціального призначення це склало близько 

40 % у 2019р. У ВВП за методом кінцевого 

використання в 2019 р. кінцеві споживчі ви-

трати сектору загального державного управ-

ління становлять майже 20% (табл. 1). 

Українська економіка  впродовж  пер-

ших своїх 30-ти років пройшла складний, не-

однозначний шлях і за деякими оцінками, є 

найслабкішою економікою Європи, на уз-

біччі всіх глобальних наукових та економіч-

них процесів [17]. Це яскраво видно  за на-

ступними показниками: ВВП в розрахунку 

на душу населення в 2020 році – 3,6 тис. дол. 

США, це 45 місце серед країни Європи та 128 

у світі [19]; свободи економічної діяльності – 
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рейтинг  легкості  ведення  бізнесу 64 місце 

[20], індекс сприйняття корупції 

(Transparency International) – за 2020 рік Ук-

раїна посіла 117 місце в світі [21], з найгір-

шим значенням в Європі (нижче лише РФ).  

 

Таблиця 1 

Відношення державних фінансів  України до ВВП України 

 

Роки 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП, номінальний млн. грн 1979458 2383182 2982920 3558706 3974564 4194102 

Зведений бюджет видатки млн. грн 679871,4 835589,8 1056759,9 1250173,6 1370113 1595289 

% до ВВП 34,35 35,06 35,43 35,13 34,47 38,04 

Видатки пенсійного фонду за раху-

нок власних коштів пенсійного      

фонду млн. грн 170900 111706,56 226675,67 259166,7 241800 338849 

% до ВВП Разом зведений бюджет та 

видатки ПФУ 43% 40% 43% 42% 41% 46% 

Кінцеві споживчі витрати сектору за-

гального державного управління 

млн. грн 376315 443727 616621 739537 791571 807718 

% до ВВП 19% 19% 21% 21% 20% 19% 

Джерело: [24-27]. 

 

Корупція та  неефективне державне уп-

равління взаємопов’язані та здійснюють не-

гативний вплив на підприємницьку ініціа-

тиву в суспільстві. Дані показники корелю-

ється з індексом інвестиційної привабливос-

ті, який проводить Європейська бізнес асоці-

ація в Україні, за 5-ти бальною шкалою ін-

декс складає 2,4, це найгірший показник з 

2013 року, методика визначення індексу це, 

по суті, опитування керівників українських 

компаній і означає, що при опитуванні осно-

вні свої задачі управлінці бачать в утриманні 

персоналу і оптимізації витрат при змен-

шенні інвестицій [22]. 

В 2014 році Україна піддалася збройній 

агресії Російської Федерації [17, 23].     Конт-

рольована Україною територія зменшилася 

на 12%, населення на 7% [17]. Військову аг-

ресію РФ можна вважати наслідком слабко-

сті української економіки та її причиною од-

ночасно. В сучасному світі воюють не армії, 

воюють економіки і за економічними показ-

никами РФ та України в останньої відсутні 

можливості істотно впливати на ситуацію 

(табл. 2). 

Таблиця 2  

Порівняння економіки України до РФ 

 

Показники  

(ВВП орієнтовно на березень 2021 р.)  
Україна РФ 

ВВП  млрд. доларів 149,54 1508 

ВВП на душу населення тис. доларів 3,61 10,79 

Військові витрати млрд. дол (США) 2020 р. 5,995 66,838 

Загальна торгівля з ЕС, млрд. євро. 2019 р. 43,3 232 

Джерело:[24,28,29] 

 

Слабка економіка – це не тільки пи-

тання якості життя для українців, наразі це 

питання існування або не існування нас як  

вільної нації. Або точніше – якість життя ук-

раїнців – це  питання існування або не існу-

вання української держави. У свою чергу, ви-

сокий рівень якості життя обов’язково перед-

бачає економічну та політичну свободу, сво-

боду займатися  підприємницькою  діяль-

ECONOMIC THEORY______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459, Economics Bulletin,  2021,  №156_________________________________________



ністю, забезпеченість для цього необхідною 

інфраструктурою та можливість приймати 

участь в  управлінні державою,  діяти в пуб-

лічній площині. Адміністративно централі-

зовані характеристики української держави – 

це і основа, і проблема української еконо-

міки, для її підсилення не достатньо пере-

ходу до ринку  економіки Української РСР. 

Вітчизняне суспільство потребує нових шля-

хів економічного розвитку. Вони мають    

ґрунтуватися на самоаналізі власної  еконо-

мічної системи та її 30-річної генези. За     

тридцять років існування незалежної Україн-

ської держави так і не було побудовано пов-

ноцінну ринкову економіку [17]. Українська 

економіка є класичною сировинною, зарегу-

льованою і монополістичною кумівською 

економікою. Доказом цього є відсутність 

ключових для економіки ринків, наприклад, 

ринку цінних паперів, досі тривають спроби 

організувати ринок енергоресурсів та ринок 

землі. Важко назвати хоч одну реформу пуб-

лічної сфери, яка б, не те, що була успішною, 

а адекватно закінчилася хоч якимось резуль-

татом, по якому можна було б зробити якісь   

висновки, що вдалось і не вдалось виконати, 

і розібратися, чому. Це ті труднощі, яких за-

знала Україна в спробі побудови ефективної 

державної бюрократії, вільного, конкурент-

ного ринку та ринкової економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Тематикою інноваційної інфраструктури 

для розвитку підприємництва та трансфор-

мацією економічних систем, багато займа-

лися українські науковці: В. Г. Бодров [9], Л. 

Л. Лазебник [3], розвитком цифрового підп-

риємництва: Р. М. Лісова [2]. Питанню бала-

нсу публічних та приватних інтересів багато 

уваги приділили: Н. В. Андреюк [1], E. C. 

Дмитренко [4], О. І. Миколенко [5], В. А. Ка-

рачай [6], В. В. Галунько [7], А. В. Стасишин 

[8], Н. М. Коркунов [16]. Великий внесок в 

питання публічного управління, громадянсь-

кого суспільства та громадської мобілізації 

зробив М. Г. Мур [12]. Безпосередньо тео-

рією публічного підприємництва займалися: 

Е. Остром. [13], П. Г. Клейн, Ж. Т. Магоні, А. 

М. Макгахан [11], Р. Конвей, Я. Бурбідж [10], 

інші. Але відкритим лишилось питання, що 

власне вважати публічним підприємництво, 

чим воно відрізняється від підприємництва 

приватного, та які оптимальні шляхи розви-

тку даної соціальної технології для сучасної 

України. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є визначення загального контуру теорії 

публічного підприємництва, перспектив її 

розвитку та актуальності для економіки Ук-

раїни. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Незважаючи на те, що ідея публіч-

ного підприємництва з’являється в науковій 

економічній літературі, з 60-х років ХХ сто-

річчя [13], досі нема однозначного консен-

сусу відповідно того, що саме вважається   

публічним підприємництвом. Частково така 

невизначеність є закономірним результатом 

відсутності консенсусу підприємництва вза-

галі [1]. Підприємництво, як економічний 

термін, походить від французького «підпри-

ємець», що в свою чергу походить від фран-

цузького «спроможність» (entreprendre, фр. 

здатність щось зробити, розпочати справу), 

здатність до чогось, до якоїсь дії. 

Коли відбувалося залучення терміну 

«підприємець» до економічних досліджень, 

термін означав зовсім не класичного підпри-

ємця одинака новатора на вільному ринку. У 

Франції на початку ХVIII століття не було   

відкритого ринку і торговий цех, не користу-

вався великою популярністю у французьких 

фізіократів. Підприємцями називали саме 

державних контрактників, тобто спеціаліс-

тів: архітекторів та постачальників, які пра-

цювали за державним замовленням, за ка-

зенні гроші робили те, що складно було ро-

бити чиновникам. Відповідно старе значення 

французького слова «антрепенер» – це взяти 

на себе повноваження, щодо (зробити) чо-

гось (виконати роботу). Переважно, це стосу-

валося військової логістики: постачання ар-

мії та будівництва інженерних споруд – мос-

тів, фортець, т. ін., тобто стратегічних пи-

тань, які доручати чиновнику в умовах пер-

манентних військових дій та корумпованої 

державної бюрократії, було занадто дорого.   

За час Російської імперії, до складу якої 

входила Україна, в російській мові, відпо-

відно, слова та похідні від нього «підпри-

ємець», «підприємливий» (предпринима-

тель, предприятие) існувало паралельно з 

французьким «антрепренер», Це було зви-

чайним через велику частку французьких 
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слів в тодішній російській мові. Термін «під-

приємець» та похідні від нього вважалося 

книжним та науковим, а «антрепренер» мало 

відтінок фривольності та екзотики і часто 

вживалось до театральної, розважальної 

справи [15]. При Радянській імперії слово ан-

трепренер зникає разом з самими «антропре-

нерами», а  за підприємцями закріплюється 

значення власників підприємств, а за  «під-

приємством» чітка промислова направле-

ність. Таке визначення успадкувала і Укра-

їна, досі в наукових колах зберіглася радян-

ський пережиток, коли слова підприємство і 

підприємництво дужі чітко і нелогічно розді-

ляються. Під підприємством розуміється, ви-

робнича або торговельна організація, а під-

приємництво, переважно і буквально, – в    

якості перекладу зарубіжної економічної    

термінології. Хоча лексично це значно      

ближчі та часто взаємозамінні  терміни, які за 

значенням дещо подібні до англомовного   

терміну «бізнес». Це відбувається навіть всу-

переч словнику Української мови в 20-ти то-

мах, АНУ 2010 року і, що ще цікавіше, всу-

переч словнику Української мови (СУМ-11) 

АН УРСР, 1980 року, який на відміну від ро-

сійського аналогу допускає декілька тракту-

вань слова підприємство, як виробничої ор-

ганізації та як вигідної справи [18].  

Переклад пов’язаних  термінів  «під-

приємство», «підприємець», «підприємниц-

тво» з франко-англійського терміну (англ. 

enterprise, entrepreneur, entrepreneurship) є аб-

солютно симетричним, сенси є ідентичними, 

описують однакові явища і мають схоже по-

ходження з латинської («inter prehendere», 

можливо «взятись» [до чогось]) та, відпо-

відно, старослов’янської (церк. «прѣдъ»  та 

«имѣти» – прийняти, взяти, отримати) мови. 

Оригінально, в українській мові це складна, 

можливо навіть небезпечна справа, яка від-

повідно достойно винагороджується в разі 

успіху та людина, яка цією справою займа-

ється. В господарському кодексі України 

«підприємництво»,  по суті, означає будь-яку 

справу з метою прибутку, яка дозволена дер-

жавою. 

На нашу думку підприємництво, як 

будь-яка інша, базова категорія економіки не 

потребує абсолютного визначення, як не    

можливо однозначно сформулювати, що 

таке, наприклад, ринок. Ми знаємо, що ринок 

працює, частково бачимо як він працює, при 

цьому невідомо абсолютно точно, чому і як 

це відбувається, але це факт, свідками якого 

ми є. Є базові категорії, на кшталт ринку, під-

приємництва, раціональності, їхні визна-

чення змінюються з розвитком соціально-

економічних відносин та економічної думки. 

Однозначне визначення таких термінів при-

зводить лише до того, що науковець починає 

досліджувати свою власну термінологію і ви-

значати, що є характерним, а що ні конкретно 

до того визначення, яким він сам послугову-

ється. В даній роботі під підприємництвом 

розуміється самостійна, законна, на власний 

ризик діяльність з економічною метою, в 

умовах обмежених ресурсів і обмеженої ін-

формації.  

Можна виділити два підходи до визна-

чення публічного підприємництва: функціо-

нальний підхід та підхід, пов'язаний з правом 

власності. Обидва підходи розкривають пуб-

лічне підприємництво через категорії    пуб-

лічної цінності та публічного інтересу. 

Яскравою різницею класичного і пуб-

лічного підприємництва, а також принципо-

вим питанням, через яке визначається 

останнє, є поняття публічної цінності.  Пуб-

лічна цінність або громадська цінність в тео-

рії публічного управління визначається як 

цінність послуг, що надаються публічними 

організаціями та державними органами для 

всього суспільства та концептуально поєдну-

ється з поняттями суспільний діалог, сталий 

розвиток, соціально орієнтована ринкова 

економіка. Вперше активно досліджена гар-

вардським професором Марком Муром, який 

і вважається засновником теорії публічної 

цінності та «нового публічного менедж-      

менту» [12]. 

Публічна цінність та прибуток – це ті 

категорії,  які однозначно  розділяють  пуб-

лічне та приватне підприємництво. Приватне 

підприємство обмежене і контрольоване    

ринком (це і обумовлює цінність ринку як та-

кого), він розділяє якісну та низьку або уявну 

економічну цінність шляхом фінансового  

банкрутства тих підприємців  які не змогли 

розділити перше від другого [12].  

Пропонуючи концепцію публічної цін-

ності, Марк Мур вирішив зробити все    мак-

симально просто: під публічною цінністю ро-
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зуміти мету діяльності управлінця в  публіч-

ному секторі. Симетрично до мети діяльності 

управлінця в приватному секторі – отримати 

прибуток. Необхідно відзначити, що дана ло-

гіка чудово розуміється в  адміністративній 

економіці України, але в розвинутих демок-

ратіях, до яких, ми сподіваємось, рухається 

Україна, на державу прийнято дивитись з пе-

ресторогою, що є абсолютно зрозумілим оці-

нюючи стан, в якому перебуває кумівська 

псевдо-соціальна економіка України. Авст-

рійська економічна школа, яка    власне і зро-

била найбільший внесок в теорію підприєм-

ництва, дивиться на державу, переважно, як 

на зло, яке доводиться терпіти.  

В своїй роботі Марк Мур задає ритори-

чне питання: державний службовець, чинов-

ник на державній службі, людина, організа-

ція яка отримує фінансування з державного 

бюджету за роботу, за яку? Над чим? Який 

сенс його, її зусиль?  Ринок все вирішує од-

нозначно – прибуток  чи збиток. [12].  Корум-

пована бюрократія все вирішує так само од-

нозначно: прибуток за рахунок конфлікту ін-

тересів, абсолютно непропорційний, при 

цьому, збиток для публічних фінансів та еко-

номічна бідність цілих регіонів.  

Змоделюємо ситуацію: пані Ірина,   пе-

вний час працює начальником митного  по-

сту на західному кордоні України. До її пос-

луг є митний кодекс України, який визначає 

мету її діяльності – забезпечення додержання 

митного режиму та митної безпеки України. 

Деякі її обов’язки формалізовані в  безпосе-

редніх посадових інструкціях, можливо вона 

їх навіть знає.  Як людина практична вона ро-

зуміє, що головна її функція – це забезпе-

чення виконання плану з надходжень до    

бюджету та підтримка гарних стосунків із 

своїм безпосереднім керівництвом, завдання 

досить взаємопов’язані. Крім того на ній об-

ладнання посту, регулярний ремонт, на який 

фінансування не виписується. Ще є стосунки 

з місцевою адміністрацією, місцевими бізнес 

структурами, які прямо зав’язані на держав-

ний кордон, переважно це одні і ті ж люди, і 

загалом це цілісна прикордонна інфраструк-

тура, яка живе на і за рахунок кордону. Всі 

їхні інтереси Ірина повинна враховувати в 

своїй діяльності. Ірина виросла в типовій за-

хідноукраїнській сім’ї, де її навчили розуміти 

ситуацію, але робити свою справу по можли-

вості добре. Що власне їй вважати своєю ме-

тою? Втриматись на посаді якомога довше? 

Яку публічну цінність вона має створювати, 

чи можливо виміряти цю цінність в гривнях?  

Змоделюємо інший приклад. Пані Юлія 

є митним брокером, керівником невеликого 

підприємства, приватною особою. Вона пра-

цює заради прибутку, надає послуги підпри-

ємствам по забезпеченню швидкого і закон-

ного проходження всіх митних процедур. 

Вона  заощаджує час і зусилля суб’єктам зо-

внішньоекономічної діяльності і за рахунок 

цього отримує певну фінансову винагороду. 

Чи варто її оцінювати як абсолютно приват-

ного підприємця? Її роботу також, визначає 

митний кодекс України, вона також має за-

безпечувати чітке дотримання митного ре-

жиму, вона не може обмежуватись самим 

лише виконанням букви закону, як будь-який 

інший підприємець, бо мусить постійно спів-

працювати з пані Іриною та її колегами, і під-

тримка з ними гарних взаємовідносин наба-

гато важливіша для Юлії, аніж взаємовідно-

сини з клієнтами. Вона пов’язана формаль-

ними та неформальними зв’язками з посадо-

вими особами. Хоча це прямо не передбачено 

в митному кодексі, але забезпечення митного 

контролю також, частково лежить на Юлії, за 

свого клієнта вона відповідає своєю репута-

цією перед дозвільними державними ор-

ганами.  

З точки зору Марка Мура, та і будь-

якого представника країни з розвинутою, 

ефективною державною  бюрократією, пуб-

лічна цінність – це не стільки нормативний 

результат діяльності публічного управлінця, 

скільки те, що державний службовець бачить 

перед собою, це внутрішнє питання, яке має 

задавати собі кожен хто «служить» а не «за-

робляє» на казенному місці. Для людини, яка 

прагне мати перед собою мету і гордість за 

виконану роботу, поняття публічної цінності 

наповнене смислом, який ясно усвідомлю-

ється. Етична цінність цього питання завжди 

зрозуміла для людини, питання нашого  до-

слідження в тому, щоб надати їй економічну 

оцінку і зробити доступною для викорис-

тання в стратегії нашого державотворення, в 

розбудові ефективної державної бюрократії. 

Під державотворенням ми розуміємо не по-

будову адміністративної інституції заради 
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розподілу суспільного продукту, а створення 

ефективного суспільства, наповненого дер-

жавними, приватними, публічними інститу-

ціями, які взаємодоповнюють одна одну і ви-

користовуються в сфері, де кожна з них є 

найбільш ефективною та доцільною. 

Публічна цінність може розкриватися 

через поняття публічний інтерес, що в свою 

чергу визначає пристосований до послуг 

уряд, через участь громадян у державній по-

літиці; шляхом об’єднання інтересів різних 

суспільних груп та зацікавлених осіб; через 

зближення публічної адміністрації та ринко-

вих структур для ефективного використання 

публічних ресурсів [8]. 

Розділення публічного та приватного 

інтересу є питанням також юридичним і 

принциповим в адміністративному праві. Ви-

никнення поняття публічний інтерес відбу-

лося ще в римському праві де під публічним 

інтересом розумілись інтереси, які не є при-

ватними тобто пов’язаними з особою, а є «за-

гальними». З правової точки зору розділення 

на приватні та публічні інтереси виникає в 

зв’язку з необхідністю розділення права, від-

повідно на публічне і приватне. Але з часу іс-

нування римської імперії дане трактування 

переважно вважається недоцільним через  

розпливчастість поняття публічного  і  при-

ватного інтересу. Наводиться така логіка: 

якщо публічний інтерес зводиться до сукуп-

ності інтересів приватних осіб, то мають 

бути «більш публічні» і «менш публічні» ін-

тереси відповідно до кількості приватних ін-

тересів, які вони включають та їх соціальної 

ваги [16]. Правничу науку така логіка  пере-

важно не влаштовує, адже вона позбавлена 

необхідної для правників точності, з точки 

зору ж економічної теорії це надає певне по-

яснення, чому держава в особі її органів та 

посадових осіб  має складності для якісного 

представлення і задоволення  суспільних по-

треб та інтересів.  

Великий вплив на концепцію приват-

ного та публічного права в Україна справила 

її довга історія перебування під азійським 

впливом з її концепцією права як бажання 

правителя та підпорядкування індивідууму 

громаді тобто інтересів приватних інтересам 

публічним. В Україні, як і в більшості, в ми-

нулому, радянських республік, інтереси чи-

новників превалюють над  інтересами  сус-

пільства, що зумовлює адміністративний ха-

рактер економіки, соціальний неспокій та не-

довіру в економічних взаємовідносинах, і як 

наслідок відсутність внутрішніх інвестицій 

та стимулів для підприємницької діяльності.   

Оцінюючи українські юридичні  до-слі-

дження стосовно теми публічного інтересу 

можна виділити проблему: яка власне різ-

ниця між публічним і державним інтересом, 

і що важливіше. В адміністративній україн-

ській економіці важливішим є, звісно, дер-

жавний інтерес, а в демократичній  лібераль-

ній економіці – публічний. Як громадяни 

держави, яка декларативно рухається до лібе-

ральної правової форми устрою, українські 

науковці начебто виділяють публічний інте-

рес як основний, але будучи по факту части-

ною абсолютно забюрократизованої та заре-

гульованої економіки, в кінцевому випадку 

українська юридична наука часто зрощує ка-

тегорії публічного і державного інтересу,    

підмінюючи одне іншим. Економічна гіпо-

теза стосовно відсутності державних інтере-

сів взагалі як таких, пострадянською україн-

ською юридичною наукою не сприймається в 

принципі [5]. Проте  загалом  науковці  по-

годжуються з тим, що публічний інтерес є 

ширшим за державний. Виділяється три 

групи інтересів: державні, суспільні та міс-

цеві, які, об’єднують в поняття публічний ін-

терес [4].  

Юридичне визначення поняття «пуб-  

лічний інтерес» об’єктивно вимагає закріп-

лення в українському законодавстві. Виділя-

ючи широкий спектр пов’язаних понять: на-

ціональний, суспільний, приватний інтерес, 

юридична наука закономірно визнає його 

лише через закріплення його в праві, в зако-

нах чи постановах державних органів влади. 

Юридично публічний інтерес зводиться до 

сукупності інтересів приватних, які «мають» 

(повинні?) представляти державні органи. 

Наприклад згідно рішення суду від 13 лю-

того 2019 року по справі  №233/4308/17 за 

позовом Державіаслужби до ТОВ  «Будген-

контракт» про зобов’язання знести само-

чинне будівництво, суд постановив,  що ос-

кільки Державіаслужба є центральним орга-

ном виконавчої влади, то він представляє   

публічний інтерес і має право вимагати при-

пинення будівництва. Питання в тому, як 

тоді характеризувати скандали з незаконним 
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будівництвом та боротьбою проти підпри-

ємств забудовників місцевих активістів, пи-

тання що постійно виникає в громадському 

просторі всі роки незалежності. Тобто  пуб-

лічний інтерес є сукупністю приватних і його 

має визначати державна адміністрація. Вини-

кає логічне питання: якщо публічні інтереси 

є в кінцевому підсумку сумою інтересів при-

ватних, нехай і визнаних і сформульованих 

державою, то чому українська правнича на-

ука так явно виділяє та підтримує незалеж-

ний державний інтерес, як окрему юридичну 

сутність. Чому тоді не продовжити логіку і не 

сформувати, що державний інтерес склада-

ється з сукупності інтересів окремих чинов-

ників та службовців в погонах?  

Важлива ознака публічного інтересу – 

це те, що органи, відповідальні за його вира-

ження, не мають підміняти публічний інте-

рес приватним чи корпоративним. Публічні 

інтереси змінюються постійно. Суспільство, 

обмежене кордонами будь-якої держави, ге-

нерує, як правило, величезну кількість інте-

ресів різних соціальних груп, часто проти- 

лежних. Взаємна боротьба інтересів,  яка ви-

никає при цьому, є основою політичної дія-

льності в державі, а визначення актуальних   

публічних інтересів і є основною метою як 

місцевого самоврядування так і підприєм-

ства в публічній площині. Аналізуючи при-

ватну і публічну сферу, варто підкреслити, 

що вони взаємодіють між собою і саме пуб-

лічна сфера визначає характер приватно-пуб-

лічних взаємовідносин. А також те, що якщо 

ми залишаємо за державою право формулю-

вання публічного інтересу, то маємо перед-

бачити інструменти для розділення публіч-

ного інтересу та приватного інтересу 

суб’єктів державної адміністрації [4]. 

На разі в західній економічні думці по-

ширеною є функціональний підхід до публі-

чного підприємництва зі сторони держави, 

тобто про підприємництво в публічному сек-

торі. Це створення системи правил та стиму-

лів, які б мотивували державного службовця 

до ініціативної, інноваційної та креативної 

поведінки [10]. Це є закономірним продов-

женням теорії «нового публічного менедж-

менту». Публічне підприємництво з точки 

зору функціонального підходу виникає як за-

кономірна відповідь на зростаючу важли-

вість категорії «підприємництво» в західній і 

світовій економічній теорії, яку можна по-

чати від французької до австрійської еконо-

мічних шкіл, від введення «Підприємця» як 

економічної категорії (Кантільйон, Кене,   

Бордо) до розвитку категорії «Підприємниц-

тво» в  ХХ столітті (австрійська школа: Хаек, 

Шумпетер, Кірцнер та інші) [3]. Коли за під-

приємництвом закріплюється ключова роль 

на ринку, необхідністю та двигуном його   

розвитку, основним носієм ризику, аналізу 

інформації та  джерелом інновацій, то одно-

часно починають виникати гіпотези про при-

значення підприємництва, як соціальної тех-

нології в публічній сфері. В цьому випадку 

під публічним підприємництвом розуміється 

процес інновацій та креативної поведінки в 

публічний сфері  для  публічного інтересу на 

противагу отриманню особистого прибутку 

на вільному ринку. Наприклад, професор 

Клейн з колегами пропонує  методичний ана-

ліз категорії «підприємництво» за функці-

ями. Визначає можливість, складності та спе-

цифіку використання в публічній сфері тих 

елементів, які добре працюють в системі ві-

льного ринку [11]. Такий функціональний 

аналіз є доволі популярним, часто виділяють 

саме здатність до інновацій, досліджується та 

формалізуються гіпотези здійснення іннова-

цій в публічній сфері або навіть прямо в 

сфері державної бюрократії [10]. Через алго-

ритмізацію підприємницького процесу, мож-

на дослідити варіанти системного здій-

снення інноваційної функції. Можливо, що 

навчити підприємництву комп’ютер буде ле-

гше,  аніж навчити  креативному мисленню 

державну бюрократію. Якщо розглядається 

можливість створення програми здатної до 

креативної праці, програм, які здатні знімати 

анімаційні фільми, то чому не спрямувати їх 

на здійснення простої форми підприємниц-

тва? Вже зараз технології штучного інтеле-

кту активно застосовуються в біржовій тор-

гівлі, зокрема програми-боти, які дозволяють 

в лічені секунди продавати та купувати цінні 

папери на мільярди гривень. Чи можна наз-

вати підприємцем програму? Це була б квін-

тесенція цифрового підприємництва. 

Такого роду метод корисний для науко-

вого аналізу, оскільки поряд з розвитком те-

орії публічного підприємництва виникає мо-

жливість точніше дослідити, чим власне є 
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підприємництво і ринок загалом (і що пред-

ставляє собою людська праця як фактор ви-

робництва). Будучи частиною загальної тео-

рії підприємництва, концепція публічного 

підприємництва виносить її за ринкове поле, 

робить її дослідженням специфічної,  пове-

дінки людини економічної. Через теорію    

публічного підприємництва під іншим кутом 

розкривається теорія ринкової економіки, 

але це не дає точнішої відповіді на питання: 

що власне вважати публічним підприємниц-

твом? «Ignotum per ignotius», в чому може 

бути його принципова відмінність  від  кла-

сичного ринкового? Виникає значно більше 

питань, ніж відповідей, наприклад, хист до 

заняття підприємництвом, тобто, підприєм-

ливість – це характеристика людини, в кінце-

вому підсумку окремої особистості чи колек-

тиву людей? 

Типовий функціональний підхід до пу-

блічного підприємництва полягає в з’ясу-

ванні його функціонального призначення, 

обґрунтування форм і методів взаємодії з на-

вколишнім середовищем. В цьому сенсі Ук-

раїна може надати величезний практичний 

матеріал. Найбільш відома успішна історія з 

даної практики – це історія побудови 

«Prozorro», яка просувалася  переважно  ви-

хідцями з приватної сфери: Павло Шеремета, 

Айварас Абромавичус, Максим Нефьодов, 

Олександр Стародубцев та інші. Проте про-

блема полягає в тому, що згаданий  приклад 

та інші ніколи не були результатом роботи 

механізму відбору на державну службу, який 

би дозволяв здійснювати ефективну селек-

цію людей з бізнесу і надавав би їм можли-

вість реалізувати свої навички у публічній 

сфері. В Україні це завжди була відповідь на 

певні форс-мажорні обставини, яка обумов-

лювались саме перманентною економічною 

кризою, чистою політикою, корупцією та 

кризою публічного управління.  

В цьому питанні доречно згадати по-

няття цифрового підприємництва, що по суті 

означає лише те, що вся комерційна діяль-

ність людини відбувається  в мережі,  прак-

тично на його комп’ютері. Наукові статті 

стосовно публічного управління останні 

роки за об’єктивними причинами пов’язані з 

ідеєю тотальної інформатизації державного 

сектора[6]. Професор Бодров В. Г. зазначає, 

що поступовий перехід українських підпри-

ємств та державних інституцій на цифрові  

технології є вирішальним для досягнення 

економічного прориву країни [3]. В сучас-

ному цифровому світі ефективне ведення 

підприємницької діяльності вимагає застосу-

вання новітніх технологій в управлінні та на 

підприємствах в цілому. Якщо підприємство 

прагне до довгострокового прибуткового  

функціонування воно має вибудовувати 

свою комерційну стратегію з точки зору ге-

нерації високої споживчої цінності викорис-

товуючи  всі  наявні  можливості [2]. Абсо-

лютна цифровізація, як державного так і під-

приємницького сектору, є  початком  абсо-

лютної прозорості будь-якої законної комер-

ційної діяльності, що може змінити наші     

уявлення про публічну діяльність та підпри-

ємництво  взагалі. Але ці питання  техноло-

гічні і навіть футуристичні, а технологічні 

питання завжди дуже комплексні, вони зале-

жить від багатьох чинників і надзвичайно 

складні для передбачення. Це залежить від 

країни, регіону, стану світової економіки, 

адже технології поширюються   географічно 

нерівномірно, і крім того, вирішальність 

впливу технології на будь-що це питання до-

сить дискусійне. 

Іншим зразком є створення публічного 

підприємництва «знизу»,  тобто здатність 

економічних агентів до самоорганізації і ор-

ганізованого співробітництва з державою 

[13]. І це може бути принципово новим спо-

собом економічної організації цілих секторів 

української економіки. Особливо тих, які є 

проблемними через  неможливість  ні пов-

ністю приватизувати ні залишити в держав-

ній сфері, в сферах де приватизація почалась 

але так і не отримала логічного завершення. 

Це може стосуватись ринку зброї та оборон-

ного комплексу, сфери будівництва доріг, 

митної сфери, зокрема сумнозвісного інсти-

туту уповноваженого (авторизованого) еко-

номічного оператора. Актуальною є про-

блема розвитку державно-приватного парт-

нерства, яке має перспективи, але ще не роз-

вивається в Україні з бажаними темпами.  

Певною перевагою для України може 

бути відверто адміністративний характер її 

економіки [17] оскільки важко побудувати 

нові інституційні структури в умовах де дер-

жавна бюрократія працює ефективно і де є 
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добре функціонуюча ринкова економіка. В 

сучасних українських умовах, коли ми лише 

вибудовуємо ефективну демократичну дер-

жавну бюрократію саме механізм публічного 

підприємництва може бути вирішенням для 

багатьох складних секторів Української еко-

номіки, особливо враховуючи традиції само-

організації в ментальності українців. 

Одною з причин розвитку публічного 

підприємництва в Україні та будь-якій іншій 

країні, можна вважати неспроможність дер-

жави точно визначати інтереси суспільства, 

або, принаймні, складності при їх визначенні 

у деяких специфічних соціально-економіч-

них сферах.  В тих сферах, які неможливо ор-

ганізовувати виключно державним чи ринко-

вим шляхом і де вимагається взаємодія між 

публічними та приватними структурами, де 

відбувається складне поєднання публічних 

та приватних інтересів. 

Підсумовуючи вище зазначене під  пу-

блічне підприємництвом пропонується розу-

міти підприємницьку діяльність економіч-

ним результатом якої є створення публічної 

цінності. Чи є публічна цінність основним чи 

побічним результатом, або нормованим чи 

ненормованим не є принциповим. Важливим 

є поєднання публічних та приватних інтере-

сів та/або публічної та приватної власності в 

єдиному комплексі соціально-економічних 

взаємовідносин. 

Класичне підприємництво передбачає 

автономне існування в ринкових умовах. Для 

виживання і процвітання підприємству в 

умовах вільного ринку необхідно здійсню-

вати інноваційну діяльність будь-якого типу, 

в адміністративній економіці це не так 

обов’язково, підприємство може просто існу-

вати як «національний виробник», під захис-

том держави. Інновацією може бути нова    

технологія або просто новий спосіб 

розв’язання існуючої проблеми, більш ефек-

тивніший ніж той, що діяв на ринку раніше. 

Якщо фірмі, людині, організації не вдається 

цього зробити, вона занепадає, а її ресурси 

переходять до тих, кому це вдається. Коли в 

дію вступає держава, альтернативний ринко-

вому спосіб управління економікою, напри-

клад в процесі державних закупівель, коли 

держава виступає споживачем продукції під-

приємства, ситуація набуває інших ознак. В 

такому випадку класична теорія підприємни-

цтва не є повноцінною. На нашу думку, пуб-

лічним підприємництвом можна вважати всі 

випадки підприємницької діяльності, в яких 

будь-яким чином задіяні державні чи місцеві 

владні структури, наприклад, державні заку-

півлі, договори концесії, окремі випадки дер-

жавного ліцензування. В такому разі це пере-

стає бути чистою  класичною підприємни-

цькою діяльністю на власний розсуд та на 

власний ризик, принаймні в типовій адмініс-

тративній, пост-радянській економіці. Вра-

ховуючи зарегульованість, постійний «за-

хист національного виробника» та «купуй 

українське», частину сучасної української 

економіки доречно розглядати саме як прояв 

публічного підприємництва зі своїми специ-

фічними принципами функціонування та   

розвитку.  

Висновки. Для коректного визначення 

терміну «публічне підприємництво» необхі-

дно усвідомлювати,  що  терміни підприєм-

ство, підприємництво є базисними в аналізі 

ринкової економіки, та не можуть мати одно-

значного визначення. До концептуалізації  

публічного підприємництва  доречно підхо-

дити через функції підприємництва в  ринко-

вих умовах, через поняття  публічного та 

приватного інтересу, публічного управління 

та публічної цінності, громадянської мобілі-

зації. Під публічною цінністю тут необхідно 

розуміти інклюзивну користь від економіч-

ної діяльності, яка не обмежується підприєм-

ством а розподіляється на    певну частину 

або все суспільство. 

Якщо коротко  оцінити поняття  публі-

чного інтересу згідно українського адмініст-

ративного права, то це сукупність приватних 

інтересів, яка визнається державою. Тобто 

публічний інтерес це інтерес державних ор-

ганів влади, які автоматично є вираженням 

інтересів суспільства. Такий результат зако-

номірний адже сам розвиток категорії публі-

чний інтерес йшов на противагу категорії ін-

тересу державного і в кінцевому    підсумку 

його просто замінив. Публічний інтерес є  ка-

тегорією ширшою за приватний і є – сукупні-

стю багатьох різних інтересів, в тому числі і 

приватних, в певний  спосіб узгоджених між 

собою, він може включати і не включати ін-

терес державний, і є ширшим за нього. В пи-
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танні публічного інтересу особливо важли-

вим є не стільки що це, як те як він визнача-

ється суспільством. 

Подальшого визначення потребує спе-

ціальна економічна дефініція публічного ін-

тересу, на відмінну від юридичної, але з вра-

хуванням останньої та з включенням в неї ка-

тегорії публічної цінності, соціальної відпо-

відальності, суспільного діалогу, стабільного  

та  гармонійного економічного  розвитку.  

При функціональному підході до пуб-

лічного підприємництва, його можна розу-

міти як здійснення підприємницької  діяль-

ності в публічному секторі для забезпечення  

суспільних (національних) інтересів. При   

підході зумовленому питаннями власності 

під публічним підприємництвом розуміється 

випадки об’єднання публічної та приватної 

власності в одному економічному процесі 

або ті ситуації коли однозначне визначення 

права власності ускладнене  та/або потребує 

складних форм взаємодії публічних та  при-

ватних структур. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 

В. В. Иванов, аспирант, Университет государственной фискальной службы Украины 

 

Методология исследования. В основе этой работы лежит институциональный анализ, 

историческая и правовая герменевтика. В вопросе генезиса терминов «предприятие», «пред-

принимательство» и соответствующих им франко-английских аналогов использовались ме-

тоды функционального и категориального анализа. Абстракция и экономическое моделирова-

ние используется для исследования мотивации типичного начальника таможенного поста и 

таможенного брокера, их взаимоотношений. Синтез материалов по теме публичного предпри-

нимательства и общественной мобилизации, направлений реформ украинской экономической 

системы осуществлялся на основе структурно-логического анализа и обобщения. 

Результаты. Определение категории «публичное предпринимательство» осложняется 

неоднозначностью понимания понятия «предпринимательство» вообще, а также дополнитель-

ной неопределенностью этого термина в Украине. Так же неоднозначным есть понятие «пуб-

личное» вообще в научной мысли и в научном поле Украины, в частности. Термин «публичное 

предпринимательство» предлагается использовать в ситуации осуществления инициативной, 

творческой, инновационной, финансово рискованной деятельности в публичном поле, которая 

затрагивает общественные интересы. Публичным предпринимательством уместно считать 

предпринимательскую деятельность, результатом которой является создание публичной, об-

щественной ценности. Она может как включать коммерческую цель, так и не включать, быть 

как основной, так и побочной целью деятельности, ее фактическим или нормативным резуль-

татом. 

Новизна. В исследовании была осуществлена концептуализация понятия «публичное 

предпринимательство» и его представление как отдельной экономической категории со сво-

ими функциями, спецификой, местом в социально-экономической системе.  

Практическое значение. Результаты исследования могут быть использованы, прежде 

всего, предпринимателями, действующими в публичной сфере, или теми, кто рассматривает 

для себя такую возможность. Исследование может также использоваться и для формирования 

стратегий во взаимоотношениях с партнерами, общественностью и государством. Исследова-

ние приобретает значение в использовании государственными деятелями для концептуализа-

ции своей деятельности в области публичного управления. 

Ключевые слова: предприятие, предпринимательство, публичное предпринимательство, 

публичная ценность, публичный интерес, частный интерес, гражданская мобилизация, соци-

альная технология, публичное управление, диджитализация. 

 

CONCEPT OF PUBLIC ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE 

V. V. Ivanov, Post-graduate student, University of the State Fiscal Service of Ukraine 

 

Methods. The work is based on institutional analysis, historical and legal hermeneutics. The 

methods of functional and categorical analysis were used in the question of the origin of the following 

terms: «entrepreneur», «entrepreneurship» and their corresponding French-English analogues. Ab-

straction and economic modeling are used to study motivation of the typical head of the customs post 

and the customs broker and their relationship. Synthesis of materials on the topic of public entrepre-

neurship and public mobilization, directions of reforms of the Ukrainian economic system was carried 

out on the basis of structural and logical analysis and inductive generalization. 

Results. The definition of the category of public entrepreneurship is complicated by the ambi-

guity of the concept of «entrepreneurship» in general, as well as the additional uncertainty of this 

term in Ukraine. Equally ambiguous is the concept of «public» in general in scientific thought and in 
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the scientific field of Ukraine in particular. The term «public entrepreneurship» is proposed to be used 

in a situation of initiative, creative, innovative, financially risky activities in the public field and af-

fecting, one way or another, public interests. Public entrepreneurship is appropriate to refer to entre-

preneurial activity which results in the creation of public, social value. It may or may not include a 

commercial purpose, be both the main and secondary purpose of the activity, its factual or normative 

result. 

Novelty. The study conceptualizes the notion of «public entrepreneurship» as a separate eco-

nomic category, with its functions, specifics, and place in the socio-economic system. 

Practical value. The results of the study can be used, above all, by entrepreneurs who operate 

in the public sphere, or those who are considering such an opportunity. The research results can be 

used to shape strategies in relationships with partners, the public and the state. This work can also be 

used by statesmen to conceptualize their activities in the field of public administration. 

Keywords: enterprise, entrepreneurship, public entrepreneurship, public value, public interest, 

private interest, public mobilization, social technology, public administration, digitization. 
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СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК:   

КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА ДОБРОБУТ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

 

Л. В. Безкоровайна, д. п. н., доцент, Запорізький національний університет, 

lvbeskorovaynaya@gmail.com, 0000-0001-9502-9604,  

О. А. Бойка, к. б. н., доцент, Запорізький національний університет, 

Olena.boika.ua@gmail.com, orcid.org/0000-0002-1680-6477 

С. В. Омельянчик, к. ю. н., доцент, Запорізький національний університет, 

Lawhelp777@ukr.net, orcid.org/0000-0002-0982-4853 

 

Методологія дослідження. В ході дослідження використано такі сучасні наукові ме-

тоди, як: аналіз, контент-аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, гіпотетико-дедуктивний та 

метод моделювання. 

Результати. Встановлено, що питання дотримання гармонійності між економічними, со-

ціокультурними, політичними, екологічними аспектами є на сьогодні стратегічним вектором 

світової політики в галузі туристичної індустрії. Виокремлено  фактори розвитку  підприєм-

ництва у сільській місцевості, що є загальними для багатьох країн світу, а саме: послідовна 

інтеграція сільських теренів до глобальної економіки з жорсткою конкуренцією; зменшення 

важливості сільського господарювання як ланки виробництва на селі поряд із соціально-еко-

номічними трансформаціями сільського простору; потужність застосування ресурсів сільської 

родини; дотримання положень про кооперацію фермерських  господарств та її поширювання; 

сталість надання фінансової, технологічної підтримки сільським господарям. Визначено, що 

обраний Україною євроінтеграційний вектор потребує формування засад структурної полі-

тики сільського розвитку, яка має здійснюватися на  засадах власного підходу, враховуючи 

історичний досвід і сучасну практику. Наголошено, що збереження та  відновлення біологіч-

ного різноманіття є важливими для диверсифікації сільського туризму.  

Новизна. З’ясовано взаємозв’язки та взаємозалежності між сталим розвитком сільського 

туризму, забезпеченням біорізноманіття та підвищенням добробуту сільського населення. Ви-

значено, що Україна має значний потенціал біорізноманіття та може розглядатися як один з 

потужних резерватів для відновлення біорізноманіття усієї Європи. На основі теоретичного 

аналізу (Т. Зінчук, Н. Куцмус) підкреслено, що властивим для багатьох досліджень диверси-

фікації у сільській економіці, є розуміння її як стратегії мінімізації ризиків, а саме: кліматич-

них та біологічних; скорочення сільськогосподарської зайнятості та зростання напруги на     

ринку праці; несприятливих коливань кон’юнктури ринку та рівня прибутковості  підприєм-

ства, а відтак – соціально-економічної стабільності галузі та сільського розвитку. 

Практична значущість. Запропоновано новий вектор для політики держави в напряму 

сталого розвитку туризму на основі формування сільського туризму з  урахуванням  особли-

востей сільських територій, збереження біорізноманіття,  забезпечення  покращення  еконо-

мічного й соціального стану сільського населення, збагачення національної культури та агро-

екосистеми України. 

Ключові слова: туристична діяльність, сталий розвиток туризму, сільський туризм, еко-

номічна цінність туризму, агроекосистема,  добробут сільського населення. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні ту-

ризм є однією із провідних й ефективних 

форм господарської діяльності будь-якої кра-

їни світу. Індустрія туризму динамічно змі-

нюється й зростає, поширюються нові види її 

діяльності, нові місця призначення, нові тех-

нології, нові туристичні ринки. 
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Велика кількість туристів подорожу-

ють світом, для них розробляються різнома-

нітні туристичні пакети, круїзи,  індивіду-

альні маршрути. Все це генерує туристичну 

діяльність, змінює суспільне життя, впливає 

на економіку та соціальний розвиток будь-

якої країни. Оскільки індустрія туризму є 

глобальним бізнесом, що продовжує нарощу-

ватися, в суспільстві увага має приділятися 

проблемам навколишнього середовища,     

культурним та економічним питанням, ство-

ренню привабливих для туристів краєвидів 

та рекреаційних об’єктів. Задоволення зрос-

тання туристичної галузі за рахунок добре 

спланованого, екологічно  безпечного  роз-

витку є складним завданням для планування 

всього світу [3, с. 35–36]. 

Слід зазначити, що питання дотри-

мання гармонійності між економічними, со-

ціокультурними, політичними, екологічними 

аспектами, є на сьогодні стратегічним векто-

ром світової політики в галузі туристичної 

індустрії, що обрано з урахуванням поло-

жень, викладеним у таких документах, як: 

глобальні цілі сталого розвитку до 

2030 р. [1]; рамкова конвенція ООН щодо 

зміни клімату [2] та ін. 

До розвитку критичної ситуації через 

пандемію COVID-19 у 2020 р. почало спосте-

рігатися стійке підвищення зацікавленості 

споживачів до туристичної галузі. Кількість 

туристів невпинно зростала з року в рік     

особливо у галузях, які торкаються більш но-

вих видів туристичною діяльності, таких як 

екотуризм, зелений туризм, сільський ту-

ризм. Це не могло не відбитися на добробуті 

населення сільських громад, на території 

яких почали розвиватися туристичні об’єкти.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. В межах розв’язання питань із обраної 

проблеми дослідження на увагу заслугову-

ють праці, присвячені різним питанням  ту-

ризму, таких науковців, як: K. Аннару, 

Дж. Боуен, Ч. Голднер, І. Зорін, Т. Кавєріна, 

Т. Квартальнов, О. Любіцева, Дж. Майкенз, 

Р. Макінтош, М. Мальська, Б. Рітчі та ін. (де-

тальний аналіз цих  пвдходів представлено в 

[3]). Теоретичні та методологічні засади роз-

витку бізнесу на сільських територіях знай-

шли відображення у працях економістів-аг-

рарників [7, с.20]. Так, М. Фортунато та 

П. Альтер наголошують на тому, що підпри-

ємницькі можливості вбудовані не тільки в 

попередньому досвіді та знаннях підприєм-

ця, але і в структурі та характері самого сус-

пільства, його культурі; а П. Джулієн зазна-

чає, що відмінності у локальній та регіональ-

ній культурі, визначають рівень розвитку     

бізнесу на окремих територіях [7, с.20].  

Водночас слід підкреслити, що в той 

час, як традиційні  дослідження полікультур-

ної діяльності сільського туризму сфокусо-

вано навколо мотивів її започаткування та 

наслідків ведення особистісних рис, то тео-

ретичні підходи до вивчення диверсифікації 

сільського бізнесу, факторів, що впливають 

на цей процес, мають як макро-, так і мікро-

рівневі аспекти [7, с.20]. Так, Дж. Девіс та 

Д. Пірс відокремлюють спонукальні (зрос-

тання чисельності населення; нерівномірний 

доступ до земельних ресурсів; обмеженість 

ринків вхідних, зокрема, фінансових ресур-

сів; низька рентабельність  фермерської ді-

яльності; скорочення обсягів природних ре-

сурсів тощо) та стимулюючі (вищий рівень 

продуктивності праці та інвестицій у несіль-

ськогосподарському бізнесі, нижчий рівень 

ризику порівняно з сільськогосподарським 

виробництвом; прагнення до урбаністичного 

способу життя, особливо у молоді; генеру-

вання доходів для забезпечення матеріаль-

них потреб) чинники. Властивим для бага-

тьох досліджень диверсифікації у сільській 

економіці є розуміння її як стратегії мініміза-

ції ризиків, а саме: кліматичних та біологіч-

них; скорочення сільськогосподарської зай-

нятості та зростання напруги на ринку праці; 

несприятливих коливань кон’юнктури ринку 

та рівня прибутковості підприємства, а від-

так – соціально-економічної стабільності га-

лузі та сільського розвитку [7, с.20]. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є з’ясування взаємозв’язку та взаємо-

залежності між сталим розвитком сільського 

туризму, забезпеченням біорізноманіття та 

підвищенням добробуту сільського насе-

лення. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Займаючи менше 6% площі Європи, 

Україна володіє не менше 35% її біорізнома-

ніття, й за цим показником випереджає 

майже всі європейські країни. Україна має 

значний потенціал біорізноманіття та може 
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розглядатися як один з потужних резерватів 

для відновлення біорізноманіття усієї Єв-

ропи. Географічне положення України, її фі-

зико-географічні умови сприяли форму-

ванню багатого рослинного і тваринного 

світу, що налічує більше 70 тис. видів. До 

того ж, Україна знаходиться на перехресті 

міграційних маршрутів багатьох видів тва-

рин. На жаль, видове багатство як тварин, так 

і рослин стрімко зменшується через антропо-

генне навантаження на довкілля [4]. Збере-

ження та відновлення біологічного різнома-

ніття має важливе значення для диверсифіка-

ції сільського туризму, одночасно слід 

пам’ятати, що при здійсненні туристичної ді-

яльності в цій сфері, головною метою має 

бути пріоритет та захист біорізноманіття і 

лише потім – розвиток сільського туризму.  

Всеєвропейська стратегія збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття 

передбачає впровадження 10 принципів в усі 

галузі, де використовуються природні ресур-

си. Такими принципами є: принцип обереж-

ного прийняття  рішень, принцип уникнення 

загроз, принцип запобігання втратам, прин-

цип переміщення небезпечних виробництв, 

принцип екологічної компенсації, принцип 

екологічної єдності, принцип відновлення та 

відтворення природних ресурсів, принцип 

найкращої існуючої технології та найкращих 

екологічних методів, принцип «забруднювач 

платить», а також  принцип  участі громад-

ськості та її доступу до інформації [5].  

В Україні  важливими  актами  націо-

нального законодавства щодо збереження та 

відтворення біорізноманіття є: Закони Укра-

їни «Про охорону навколишнього природ-

ного середовища», «Про природно-заповід-

ний фонд України», «Про екологічну ме-

режу», «Про Загальнодержавну програму  

формування національної екологічної ме-

режі України на 2000–2015 рр.», «Про тва-

ринний світ», «Про рослинний світ», Земель-

ний кодекс України, Лісовий кодекс України, 

Водний кодекс України, Концепція Загально-

державної програми збереження біорізнома-

ніття на 2005-2025 рр. та міжнародні дого-

вори, до яких долучилася Україна. 

Відповідно до ст. 3 Закону України 

«Про Загальнодержавну програму форму-

вання національної екологічної мережі Укра-

їни на 2000–2015 рр.» основною метою Про-

грами є збільшення площі земель країни з 

природними ландшафтами до рівня,  достат-

нього для збереження їх різноманіття, близь-

кого до притаманного їм природного стану, 

та формування їх територіально єдиної сис-

теми, побудованої відповідно до забезпе-

чення можливості природних шляхів міграції 

та поширення видів рослин і тварин, яка б за-

безпечувала збереження природних екосис-

тем, видів рослинного і тваринного світу та 

їх популяцій. При цьому національна еколо-

гічна мережа має відповідати вимогам щодо 

її функціонування у Всеєвропейській еколо-

гічній мережі та виконувати провідні функції 

щодо збереження біологічного різноманіття.  

Завданнями Програми щодо біологіч-

ного різноманіття є такі, як:  

− збереження, зміцнення та віднов-

лення  ключових екосистем та середовищ іс-

нування видів рослин і тварин;  

− стале управління позитивним потен-

ціалом біологічного різноманіття шляхом оп-

тимального використання соціальних і еко-

номічних можливостей на національному та 

регіональному рівнях;  

− урахування цілей у сфері збереження 

та збалансованого і невиснажливого викори-

стання біологічного різноманіття в усіх галу-

зях, що використовують це різноманіття або 

впливають на нього;  

− здійснення цільових заходів, що від-

повідають потребам збереження різних типів 

екосистем (гірських, озерних, степових, луч-

них, морських, річкових,  прибережно-мор-

ських, заплавних, болотних, лісових) та базу-

ються на правових і фінансових можливос-

тях природокористувачів та органів держав-

ної влади [6].  

Концепція Загальнодержавної про-

грами збереження біорізноманіття на 2005–

2025 рр. передбачає три етапи її виконання. 

Так, на першому етапі − 2005–

2010 рр. − передбачається забезпечити зупи-

нення процесу погіршення стану природних 

екосистем, завершити роботу, пов’язану з 

удосконаленням законодавства з питань збе-

реження, відтворення на невиснажливого ви-

користання біорізноманіття, приведення 

його у відповідність з вимогами міжнарод-

ного права; відпрацювати систему регулю-
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вання невиснажливого використання біоре-

сурсів з урахуванням інтересів різних секто-

рів економіки та місцевого населення, а та-

кож продовжити формування цілісної екоме-

режі як складової частини всеєвропейської 

екомережі. До кінця цього етапу буде зупи-

нено процес втрати біорізноманіття в Укра-

їні. 

Під час другого етапу − 2010–2015 рр. − 

убачається удосконалення механізму управ-

ління екомережею та її компонентами, у тому 

числі на місцевому рівні, створення мережі 

центрів штучного розведення, відтворення та  

реакліматизації  рідкісних і таких, що пере-

бувають під загрозою зникнення, видів рос-

лин і тварин, завершення формування сучас-

ної системи професійної освіти, екологічної 

освіти та просвіти. Очікується також ство-

рення базових інституцій для забезпечення 

збереження біорізноманіття та невиснажли-

вого його використання. 

На третьому етапі − 2016–2025 рр. − пе-

редбачується: забезпечити здійснення захо-

дів щодо відтворення популяцій видів рос-

лин і тварин, їх природних угруповань та 

екосистем, поліпшення інфраструктури, не-

обхідної для виконання Програми, коригу-

вання визначених нею завдань, контроль за їх 

вирішенням [9]. 

Збереження та відновлення біологіч-

ного різноманіття має стати пріоритетною 

метою політики української держави,  необ-

хідно проводити постійний моніторинг стану 

біорізноманіття, також слід розробити ком-

плексний нормативно-правовий акт, напри-

клад, − Закон України «Про збереження та 

відновлення біорізноманіття», в якому  за-

класти головні принципи по збереженню та 

відновленню біорізноманіття в усі галузі 

людської діяльності, де використовуються 

природні ресурси. На основі цих принципів 

всі органи державної влади та органи місце-

вого самоврядування будуть приймати будь-

який законодавчий акт чи виносити відпо-

відне рішення.  

Загальними активними чинниками роз-

витку підприємництва на сільських терито-

ріях для багатьох країн світу стають: по-пер-

ше, поступова інтеграція сільських територій 

у глобальну економіку з жорсткими умовами 

конкуренції; по-друге, деяке нівелювання 

значення сільського господарства як галузі 

виробництва у сільських регіонах з одночас-

ним зростанням ролі «третинної» діяльності 

та соціально-економічними перетвореннями 

сільського простору; по-третє, інтенсивність 

використання «сімейного ресурсу»; по-чет-

верте, незмінність принципів кооперації фер-

мерських господарств та її подальше поши-

рення; по-п’яте, стабільність та справедли-

вість надання фінансової та технологічної 

інноваційної допомоги [7, с.19]. 

Сучасна модель диверсифікованої аг-

ровиробничої та невиробничої діяльності в 

країнах з розвиненою економікою пройшла 

доволі тривалий еволюційний період станов-

лення, а особливості її формування мають пе-

вні відмінності. Разом із тим як потенціал  

фермерства, так і сільських територій форму-

ють перспективні напрями  розвитку  сіль-

ської економіки нового змісту, побудовано за 

ієрархічним принципом: від  фермерського 

господарства до місцевого підприємниц-

тва [7, с.21]. 

Приклади позитивних перетворень 

сільського розвитку в окремих країн світу, 

спрямованих на диверсифікацію сільського 

бізнесу. США, наводять Т. Зінчук та Н. Куц-

мус: так, на сільські території припадає 72% 

загальної території цієї країни, які слугують 

місцем проживання для 46,2 млн. населення. 

Сільське населення внаслідок бурхливого  

розвитку науково-технічного і технологіч-

ного прогресу поступово втратило свої домі-

нуючі позиції в сільськогосподарській галузі. 

Сфера прикладання праці значно розшири-

лася завдяки поширенню різних видів несіль-

ськогосподарського бізнесу.  Нині  безпосе-

редньо фермерським господарюванням зай-

нято лише 6,5% із 10% сільського населення, 

яке проживає на фермах [7, с.21].  

Як запевняють дослідниці, гарантом 

майже 70% сільських робочих місць в США 

на сьогодні виступають такі три сфери обслу-

говування, як: освіта та охорона здоров’я 

(25%); торгівля, транспорт та комунальні по-

слуги (20%); дозвілля й готельно-ресторан-

ний бізнес (11%) [7, с.21]. 

Європейський Союз має свою страте-

гію розвитку та підтримки сталого туризму 

та розробив і затвердив Рекомендації та План 

дій до кожної рекомендації, які враховують 

розвиток туристичної галузі з огляду на пи-

тання збереження біорізноманіття. Зокрема, 
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щодо розвитку та підтримки саме сільського 

туризму можна зазначити рекомендацію 

№ 5: Підтримка туристичної діяльності, що 

сприяє збереженню біорізноманіття. Біоріз-

номаніття є життєво важливим активом  ту-

ристичної галузі. Туристи часто користу-

ються перевагами природних ландшафтів, 

включаючи національні парки, прибережне 

середовище та гірські регіони − і все це міс-

тить значне біорізноманіття. Чисте довкілля 

− це очікування  кожного туриста, і багато ту-

ристів не повернуться до забруднених або   

зіпсованих місць. Оскільки туризм є однією з 

вирішальних основ для місцевої економіки, 

важливо досягти балансу між вигодами, які 

можна отримати від розвитку туризму та за-

хисту біорізноманіття.  

Отже, туристична діяльність, яка має 

найменший негативний вплив на збереження 

біорізноманіття, а також діяльність, яка пози-

тивно сприяє біорізноманіттю, повинна про-

пагуватися в межах ЄС. Більше того, Євро-

пейська хартія сталого та відповідального ту-

ризму повинна сприяти зміцненню етичних 

цінностей європейського громадянства. 

Для впровадження цієї рекомендації у 

ЄС було запропоновано наступний план дій: 

підтримувати типи агротуризму, що сприя-

ють розвитку біорізноманіття в агроекосис-

темах (наприклад, ферми з місцевими поро-

дами, бджолярські тури тощо); розробити до-

бре керовані екскурсії у дике життя та 

екотуристичні заходи (наприклад, спостере-

ження за оленями), які дозволять широкій 

громадськості підвищити свою обізнаність 

про біорізноманіття; забезпечити, щоб відсо-

ток доходу від туристичної діяльності фінан-

сувався захист біорізноманіття. 

Туризм повинен сприяти отриманню 

доходу для заповідних територій та інших 

визначних пам’яток за рахунок вступних 

внесків, дозволів, концесій тощо, які можна 

інвестувати в програми розбудови  спромож-

ності місцевих громад щодо управління запо-

відними територіями та захисту біорізнома-

ніття. Таким чином, прямий дохід, отрима-

ний від відвідувачів,  перетвориться на  від-

чутну економічну цінність, яку туризм при-

носить природним та культурним ресурсам. 

Посилити сприйняття зображення ЄС як на-

бір високоякісних та стійких напрямків та 

сприяти відповідальному ставленню євро-

пейських громадян, які подорожують у ме-

жах ЄС та за кордоном. 

Економічна модель сталого розвитку 

туризму – це модель розвитку, при якій за-

безпечується необхідна якість життя як  ни-

нішнього, так і майбутніх поколінь. При 

цьому сталий розвиток туризму забезпечує 

єдність трьох складових: 

− екологічну стійкість, яка полягає в 

узгодженні розвитку туризму і рекреації з ос-

новними екологічними процесами; 

− економічну стійкість, яка забезпечу-

ється завдяки ролі туризму як ефективного 

засобу розвитку місцевої економіки через 

збалансоване управління ресурсами; 

− соціально-культурну стійкість, яка 

дозволить підвищити зайнятість і доходи на-

селення регіонів,  зберегти  історико-куль-

турні  пам’ятки,  зміцнювати місцеву само-

бутність і устрій життя. 

− принципи концепції  «сталого  роз-

витку туризму» в Україні сформульовані так: 

− туристична діяльність повинна спри-

яти поліпшенню захисту навколишнього се-

редовища з допомогою просвітницької ро-

боти, зміні відношення місцевих жителів, 

урядових та неурядових організацій, суспіль-

ства в цілому до екологічних проблем; 

− туристична діяльність має сприяти 

розповсюдженню відповідальної поведінки 

по відношенню до природних об’єктів і 

об’єктів культурної спадщини з боку всіх 

учасників туристичної діяльності; 

− туристична діяльність повинна бути 

вигідною для місцевого населення, в цьому 

разі вона буде підтримуватися місцевим на-

селенням. 

Слід звернути увагу, що обраний Укра-

їною євроінтеграційний вектор потребує   

формування засад структурної політики сіль-

ського розвитку. Проте вона має здійснюва-

тися на приписах власного підходу, врахову-

ючи історичний досвід і сучасну практику. 

Принципові  зміни в  господарському меха-

нізмі сільського розвитку закладалися у 

1985 р. через пропозиції розширення прав 

українських підприємств шляхом самостій-

ної організації виробництва, реалізації про-

дукції, розвитку соціальної сфери села [10, 

с.25]. Порівняльний аналіз статистичних да-

них за 2013–2017 рр. свідчить, що розвиток 
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сільського туризму в Україні характеризу-

ється позитивними тенденціями. Як свідчать 

дані таблиці 1, у 2013 р. доходи від надання 

послуг збільшились на 6777 тис. грн., або 

66,5%, порівняно з 2012 р. Одночасно підви-

щилися  господарські витрати відповідно на 

5236,4 тис. грн., або в 1,04 рази. За аналізова-

ний період доходи перевищують витрати, що 

свідчить про отримання прибутку підприєм-

ствами сільського зеленого туризму в Укра-

їні. 

Таблиця 1  

Економічні показники діяльності сільського 

зеленого туризму в Україні 2012–2017 рр. 

 

Показник 2012 2013 2014 2017 

Коефіцієнт 

зрос-

тання/зме-
ншення 

2017/2012 

Доходи від 

наданих пос-
луг (без 

ПДВ, акциз-

ного податку 
і аналогічних 

платежів), 

тис. грн. 

10189,7 16966,7 11219,9 53594,4 5,26 

Фактичні ви-
трати на 

один лю-

дино-день 
перебування, 

грн. 

117,2 104,4 117,8 248,1 2,12 

Кількість но-

чівель, од. 
112520 130695 93341 213061 1,89 

Середня три-

валість пере-

бування роз-

міщених 
осіб, діб 

2,2 2,6 2,4 2,6 1,18 

Коефіцієнт 

викорис-
тання містко-

сті садиб 

0,26 0,19 0,15 0,2 0,77 

Джерело: [8] 

Позитивним слід вважати зменшення за 

цей час фактичних витрат з 117,2 до 104,4 

грн. за один день перебування. Це − один із 

факторів можливого збільшення чисельності 

відвідувачів, адже, коефіцієнт використання 

місткості сільських садиб залишається низь-

ким − 0,19. Як наслідок, більшу частку часу 

ринок сільського зеленого туризму залиша-

ється ненасиченим, тоді як під час сезону в 

закладах розміщення відпочивальників ката-

строфічно не вистачає місць. Проте у 2017 р. 

за всіма показниками відбулося збільшення, 

окрім коефіцієнту використання місткості 

садиб, який у 2017 р. зменшився  до 0,2  по-

рівняно з 2012 р. 

Висновки. Сільський туризм може    

розкрити великі економічні можливості для 

місцевого населення та його культури, для 

охорони природи з розрахунком на майбутні 

покоління. Проте слід зазначити, що, якщо 

туризм на природних та сільських територіях 

планується, розвивається й управляється не-

правильно, він веде до деградації природних 

ландшафтів, загрожує дикій природі і біоло-

гічній різноманітності, а також веде  до за-

бруднення морських і прибережних зон, по-

гіршення якості водних ресурсів, вимушених 

переміщень місцевих співтовариств і розми-

вання культурних традицій. Збереження та 

відновлення біологічного різноманіття має 

стати пріоритетною метою політики україн-

ської держави, необхідно проводити постій-

ний моніторинг стану біорізноманіття, роз-

робити комплексний нормативно-правовий 

акт, наприклад, Закон України «Про збере-

ження та відновлення біорізноманіття», в 

якому закласти головні принципи по збере-

женню та відновленню біорізноманіття в усі 

галузі людської діяльності, де використову-

ються природні ресурси. 

 
Публікацію підготовлено в рамках проєкту «Диверсифіка-

ція сільського туризму через збалансованість та креативність: по-
ширення європейського досвіду в Україні»/»Diversification of rural 

tourism through sustainability and creativity: disseminating European 

experience in Ukraine» (DIRUT) 620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-
MODULE за підтримки Програми Erasmus+ Jean Monnet Європей-

ського Союзу, що реалізується у Запорізькому національному уні-

верситеті (2020–2023). 
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:       

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ И ВЛИЯНИЕ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО               

НАСЕЛЕНИЯ 

Л. В. Безкоровайная, д. п. н., доцент, Е. А. Бойка, к. б. н., доцент,  

С. В. Омельянчик, к. ю. н., доцент, Запорожский национальный университет, 

 

Методология исследования. В ходе исследования использованы такие современные 

научные методы, как: анализ, контент-анализ, синтез, сравнение, обобщение, гипотетико-де-

дуктивный и метод моделирования. 

Результаты. Установлено, что вопросы соблюдения гармоничности между экономиче-

скими, социокультурными, политическими, экологическими аспектами являются сегодня 

стратегическим вектором мировой политики в области туристической индустрии. Выделены 

факторы развития предпринимательства в сельской местности, которые являются общими для 

многих стран мира, а именно: последовательная интеграция сельских территорий в глобаль-

ную экономику с жесткой конкуренцией; уменьшение важности сельского хозяйства как звена 

производства на селе наряду с социально-экономическими трансформациями сельского про-

странства; мощность применения ресурсов сельской семьи; соблюдение положений о коопе-

рации фермерских хозяйств и ее распространения; постоянство предоставления финансовой, 

технологической поддержки хозяевам. Определено, что выбранный Украиной евроинтеграци-

онный вектор нуждается в формировании основ структурной политики сельского развития. 

Однако, эта политика должна осуществляться на основе собственного подхода, учитывая ис-

торический опыт и современную практику. Отмечено, что сохранение и восстановление био-

логического разнообразия имеет важное значение для диверсификации сельского туризма. 

Новизна. Выяснены взаимосвязи и взаимозависимости между устойчивым развитием 

сельского туризма, обеспечением биоразнообразия и повышением благосостояния сельского 

ECONOMIC THEORY______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459, Economics Bulletin,  2021,  №174_________________________________________

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sepspu_2019_1_7
https://undocs.org/ru/A/RES/70/200
https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement
https://necu.org.ua/bioriznomanittya/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_711
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1989-14#Text
http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/04/eapk_2018_4_p_19_27.pdf
http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/04/eapk_2018_4_p_19_27.pdf
https://www.kmu.gov.ua/npas/9110364
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sepspu_2019_1_7


населения. Определено, что Украина имеет значительный потенциал биоразнообразия и мо-

жет рассматриваться как один из мощных резерватов для восстановления биоразнообразия 

всей Европы. На основе теоретического анализа (Т. Зинчук, Н. Куцмус) подчеркнуто, что при-

сущим для многих исследований диверсификации в сельской экономике,  является ее понима-

ние как стратегии минимизации рисков, а именно: климатических и биологических; сокраще-

ние занятости и роста напряженности на рынке труда; неблагоприятной конъюнктуры, доход-

ности предприятия, а следовательно – социально-экономической стабильности отрасли. 

Практическая значимость. Предложен новый вектор для политики государства в 

направлении устойчивого развития туризма на основе формирования сельского туризма с уче-

том особенностей сельских территорий, сохранение биоразнообразия, обеспечение улучше-

ния экономического и социального положения сельского населения, обогащения националь-

ной культуры и агроэкосистемы Украины. 

Ключевые слова: туристическая деятельность, устойчивое развитие туризма, сельский 

туризм, экономическая ценность туризма, агроэкосистема, биоразнообразие, благосостояние 

сельского населения. 

 

RURAL TOURISM, BIODIVERSITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 

СOMPLEMENTARITY AND IMPACT ON THE WELL-BEING OF RURAL POPULATION 

L. V. Bezkorovaina, Dr. Sc. (Pedagogics), Associate Professor, O. A. Boika, Ph. D (Biol.),  

Associate Professor, S. V. Omelyanchyk, Ph. D (Legal), Associate Professor,  

Zaporizhzhya National University 

 

Methods. In the research, the following methods were used: analysis, content analysis, synthe-

sis, comparison, generalization, hypothetical, deductive method, modeling method. 

Results. There is revealed the observance of harmony between economic, socio-cultural, polit-

ical, environmental aspects is today the strategy of world policy in tourism. The general factors of 

development of business in a countryside for many countries of the world are defined. Such factors 

are: integration of rural areas into the global competitive economy; reducing the importance of agri-

culture as a branch in rural production; socio-economic transformations of rural space; capacity to 

use the resources of a rural family; compliance with the provisions on cooperation of farms; sustain-

ability of financial and technological support to farmers. It is determined that the European integration 

vector requires the formation of the principles of structural policy of rural development in Ukraine. 

However, this policy should be implemented taking into account historical experience, the specifics 

of cultural traditions, modern practice in tourism. It is determined that the preservation and restoration 

of biological diversity is important for the diversification of rural tourism. 

Novelty. The interrelationships and interdependencies of sustainable development of rural tour-

ism, ensuring biodiversity, improving the welfare of the rural population are revealed. Ukraine has 

significant biodiversity potential and can be considered as one of the powerful reserves for biodiver-

sity restoration in Europe. According to the theoretical analysis of scientific publications (T. Zinchuk, 

N. Kutsmus) it is revealed that diversification of the rural economy is a strategy to minimize risks: 

both climatic and biological; reduction of agricultural employment and increasing tensions in the 

labour market; adverse fluctuations in market conditions and the level of profitability of the enter-

prise, and thus - the socio-economic stability of the industry and rural development. 

Practical value. There is a new vector of state policy on sustainable tourism development based 

on the formation of rural tourism, taking into account the characteristics of rural areas, biodiversity 

conservation, improving the economic and social condition of the rural population, enrichment of 

national culture and agro-ecosystem of Ukraine. 

Keywords: tourist activity, sustainable development of tourism, rural tourism, economic value 

of tourism, agroecosystem, biodiversity, welfare of rural population. 
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Методологія дослідження. При здійсненні дослідження застосовувались такі теорети-

ко-методологічні прийоми, як: метод абстракції – при розгляді дефініцій визначення  сутнос-

ті категорії «ефективність сільського господарства»; групування – при  визначенні системи 

показників ефективності, системного аналізу – при систематизації чинників, які впливають 

на її рівень і динаміку; аналіз і синтез – при дослідженні показників соціальної, економічної і 

технологічної ефективності сільського господарства. 

Результати. У дослідженні розглянуто теоретичні аспекти сутності категорії «ефек-

тивність сільського господарства та визначено систему показників, що її характеризують. 

Систематизовано чинники, які впливають на її рівень і динаміку ефективності. Визначено 

особливості організаційно-економічного механізму ефективного ведення сільськогосподар-

ської галузі. Проведено аналіз показників соціальної, економічної і технологічної ефектив-

ності сільського господарства. Встановлено тісний взаємозв’язок між рівнем платоспромож-

ності населення і показниками прибутку сільськогосподарських підприємств.  

Новизна. З використанням економіко-статистичного аналізу встановлено нові взає-

мозв’язки між соціально-економічними явищами. Представлено перспективи удосконалення 

земельних відносин в сільському господарстві та удосконалення організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано перспективні напрямки поліпшення 

функціональних господарств. Розроблено пропозиції щодо налагодження ефективних між-

господарських зв’язків в АПК, ліквідації диспаритету цін на сільськогосподарську продук-

цію і ресурси, що використовуються у сільському господарстві, а також щодо поліпшення 

фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств і розвитку ринкової 

інфраструктури, забезпечення інноваційного шляху розвитку сільського господарства. 

Практична значущість. Наукове і практичне значення проведеного дослідження ви-

значається тим, що вивчення комплексу проблем, пов’язаних із пошуком шляхів підвищення 

ефективності сільського господарства, є одним з найактуальніших завдань, які стоять перед 

вітчизняною аграрною наукою. Вирішення цих завдань обумовлює необхідність розширення 

науково-дослідних робіт по обґрунтуванню стратегії і комплексного розвитку сільського   

господарства в ринкових умовах, а також концептуально-цілісних, системно-збалансованих 

та методологічно виважених організаційно-економічних механізмів ефективного функціону-

вання галузі.  

Ключові слова: ефективність сільського господарства, система економічних показни-

ків, організаційно-економічний механізм, соціальна, економічна і технологічна ефективність, 

чинники ефективності, фінансово-кредитний механізм, прибуток, рентабельність, інновацій-

ний розвиток, ринкова інфраструктура, земельні відносини. 
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Постановка проблеми. АПК є міжга-

лузевим, багатофункціональним та полі-

структурним комплексом. Основою його 

виділення є наявність єдиної мети функціо-

нування галузей, поєднаних на основі ви-

робничо-технологічних зв’язків. Однією з 

неодмінних умов його успішного розвитку є 

наявність вироблених державою загальних 

чітких соціальних, економічних, структур-

них та екологічних орієнтирів. Однак до цих 

пір у нашій країні їх ще не вироблено, що  є 

однією з причин гальмування розвитку 

всього АПК та сільського господарства.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Тому відомі вчені П. Т. Саблук та В. 

В. Юрчишин [1] висунули ідею розробки і 

опрацювання стратегічно орієнтованого   

нормативно-правового акту найвищої дер-

жавної ваги, в якому були б окреслені ос-

новні параметри майбутнього розвитку сіль-

ського господарства та АПК.  

Формулювання мети статті. Таким 

документом могла б стати аграрна доктрина, 

яка повинна являти собою стратегічно ви-

важений і всебічно обґрунтований велико-

масштабний, багатоцільовий і багатоаспект-

ний законодавчий документ, у якому чітко 

визначені концептуальні положення щодо 

того, яким держава хоче бачити сільське  

господарство і все агропромислове вироб-

ництво у наперед визначеному періоді, що 

вона очікує від цих найважливіших народ-

ногосподарських галузей у кількісному (за 

обсягами виробництва), структурному і со-

ціально-економічному відношеннях на кож-

ному з етапів її практичного здійснення та у 

кінцевій перспективі, а також які зо-

бов’язання вона бере на себе щодо гаранто-

ваного досягнення кінцевої мети і завдань 

доктрини [1, с.2]. Для ефективного досяг-

нення проміжних та кінцевих накреслень 

доктрини повинна опрацьовуватися відпо-

відна нормативно-правова, організаційна, 

економічна, соціальна база. Це і ставили со-

бі за мету автори.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. В результаті опрацювання публіка-

цій багатьох науковців визначено сутність 

поняття “організаційно-економічний меха-

нізм ефективного функціонування сільсько-

го господарства” як сукупність взає-

мозв’язаних організаційних і економічних 

важелів і методів управління і впливу на ви-

робництво товарної сільськогосподарської 

продукції і сировини та формування на них 

попиту і пропозиції на внутрішньому і зов-

нішньому ринках продовольства. Схему йо-

го функціонування відображено на рис. 1. 

Організаційно-економічний механізм – 

це спосіб організації економічних відносин, 

які застосовуються державою з метою за-

безпечення сприятливих умов для економіч-

ного і соціального розвитку сільських тери-

торій і АПК в цілому, в тому числі сільсько-

го господарства. Щодо впливу на ефектив-

ність сільськогосподарського виробництва 

ці складові можна розділити на дві групи за 

функціональною ознакою. До першої групи 

відносяться ті елементи, які не залежать від 

товаровиробника і формуються державними 

органами управління, а саме: цінова, фінан-

сово-кредитна й податкова політика, дер-

жавна аграрна політика і правове забезпе-

чення сільського господарства, розробка 

стандартів та вимог до якості сільськогос-

подарської продукції тощо. До другої групи 

відносяться ті елементи організаційно-

економічного механізму, які в значній мірі 

залежать від самого товаровиробника. Це 

впровадження нових технологій виробниц-

тва сільськогосподарської продукції, фінан-

сова стійкість сільськогосподарських під-

приємств, їх матеріально-технічне забезпе-

чення і т. д. 

В організаційно-економічному меха-

нізмі повинна знайти відображення надійна 

система раціонального поєднання держав-

них і ринкових методів регулювання ефек-

тивного відтворення в сільському господар-

стві та в усьому агропромисловому комп-

лексі. Державні органи повинні створювати 

сприятливі умови для становлення аграрно-

го ринку, визначати і обґрунтовувати пріо-

ритетні напрями розвитку національного 

АПК, вдосконалювати методи регулювання 

відтворювального процесу в аграрній сфері. 

В умовах глобалізації світової еконо-

міки роль держави в економічному житті 

країни неухильно зростає. Вивести управ-

ління аграрним сектором економіки на якіс-

но вищий політико-правовий, соціально-

економічний та організаційний рівні дозво-

лила б розробка згаданої вище  аграрної   

доктрини. 
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Рис. 1.  Схема організаційно-економічного механізму ефективного функціонування            
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Як справедливо зауважили П. Т. Саб-

лук та В. В. Юрчишин, наявність доктрини 

дасть змогу перейти від організації розвитку 

аграрної сфери за діючим нині принципом 

недостатньо консолідованої і тому мало 

ефективної сукупності різних галузей до на-

багато ефективнішого управління нею на 

засадах єдиної інтегрованої системи і висо-

конадійної організаційно-управлінської вер-

тикалі [2, с.4]. При цьому найважливішими 

складовими такої організації управління ма-

ли б стати чітке визначення параметрів май-

бутнього розвитку аграрно-продовольчої 

сфери; розробка основних напрямів, шляхів 

і механізмів реалізації виробленої аграрної 

політики, спрямованої на досягнення поста-

влених цілей; законодавче, організаційне 

забезпечення та організація реалізації поло-

жень аграрної політики на всіх ієрархічних 

рівнях АПК, зокрема сільського господарст-

ва. 

Для реалізації основних положень аг-

рарної доктрини особливого значення набу-

ває розробка урядових аграрних програм як 

системи цілеспрямованих заходів, орієнто-

ваних на вирішення конкретних проблем 

розвитку АПК та сільського господарства. 

Вони повинні мати комплексний цільовий 

характер і орієнтуватися на формування 

сталого розвитку галузі, формування багато-

галузевої та багатофункціональної структу-

ри сільського сектора. В основі стратегії 

державного регулювання АПК країни, як 

відмічає М. Янків, повинні лежати такі ме-

тодологічні принципи, як: всепроникний 

вплив регуляторних механізмів на різні сто-

рони процесу агропромислового виробниц-

тва, високий рівень підтримки внутрішніх 

товаровиробників з метою їх стимулювання. 

При цьому повинні бути повністю задіяни-

ми інтерес як основний внутрішній стиму-

люючий чинник та конкуренція як основний 

зовнішній спонукальний чинник. 

Аграрна доктрина повинна передба-

чати формування якісно нової системи уп-

равління АПК, адже із зміною соціально-

економічних умов розвитку агропромисло-

вого виробництва управлінські структури 

старіють, стають нездатними до адаптації до 

вимог ринкового середовища. Необхідним 

стає пошук нових підходів до державного 

управління АПК, функціонування якого є 

серцевиною функціонування організаційно-

економічного механізму. Однак саме органі-

заційна структура управління АПК, на дум-

ку багатьох вчених, є найслабшою ланкою. 

Докорінна перебудова управлінських 

структур повинна включати в себе  розробку 

нової концепції управління та його норма-

тивно-правового забезпечення; реорганіза-

цію управлінської вертикалі, уточнення по-

вноважень різноманітних управлінських 

структур та їхніх функцій; визначення нових 

форм і методів їхньої взаємодії з органами 

місцевого самоврядування та під-

приємствами АПК. При цьому слід намага-

тися виробити таку систему управління аг-

рарною сферою, яка могла б залишатися 

стабільною протягом тривалого часу, адже 

постійні неузгоджені пертурбації (які розпо-

чалися ще в далекому 1982 р.) стали одним з 

чинників нестабільності всієї системи АПК.  

Однією з вагомих вимог до нової сис-

теми управління АПК повинна стати також 

її чітка логічна конструкція та еконо-

мічність. Основна мета, яка має бути покла-

дена в її основу, повинна полягати в політи-

ко-правовому, соціальному, інформаційно-

му, організаційно-економічному та еконо-

мічному формуванні оптимальних умов для 

функціонування підприємств усіх типів і 

форм власності (рис. 2). 

Роль державних органів управління в 

регулюванні АПК, насамперед через вико-

ристання ними економічних важелів і сти-

мулів, в умовах ринкових відносин зростає і 

зростатиме. В той же час вирішення всіх  

господарських питань повинно стати преро-

гативою господарюючих суб’єктів. Основ-

ними функціями державного регулювання, 

як відмітив М. Янків, повинні стати: 

−  раціональне використання бюджет-

них коштів, дотацій та кредитних ресурсів; 

−  здійснення заходів щодо цінового 

регулювання і еквівалентності обміну між 

промисловістю і сільським господарством; 

−  формування регіональних продо-

вольчих фондів, організацію маркетингово-

го обслуговування сільських товаровироб-

ників і сфери послуг; 

−  проведення ефективної інвестицій-

ної та інноваційної політики тощо [2, с.168].  
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Рис. 2. Схема регулювання і вдосконалення організаційно-економічного механізму            

функціонування сільського господарства 
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Маркетингова діяльність 

Економічні важелі 

Фінансово-кредитний і подат-

ковий механізм 

Цінова політика і система ціно-

утворення 

Інвестиційно-інноваційні захо-

ди  та інвестиційна привабли-

вість сільського господарства 

Митно-тарифне регулювання 

Страхування підприємницького 

ризику 

Еколого-економічні і санітар-

но-гігієнічні чинники ви-

робництва продукції 

Стимулювання підвищення 

конкурентоспроможності про-

дукції 

Бюджетна підтримка сіль-

ського господарства 
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Роль державних органів управління в 

регулюванні АПК, насамперед через вико-

ристання ними економічних важелів і сти-

мулів, в умовах ринкових відносин зростає і 

зростатиме. В той же час вирішення всіх  

господарських питань повинно стати преро-

гативою господарюючих суб’єктів. Основ-

ними функціями державного регулювання, 

як відмітив М. Янків, повинні стати: 

−  раціональне використання бюджет-

них коштів, дотацій та кредитних ресурсів; 

−  здійснення заходів щодо цінового 

регулювання і еквівалентності обміну між 

промисловістю і сільським господарством; 

−  формування регіональних продо-

вольчих фондів, організацію маркетингово-

го обслуговування сільських товаровироб-

ників і сфери послуг; 

−  проведення ефективної інвестицій-

ної та інноваційної політики тощо [2, с.168].  

Одним з найважливіших напрямів ді-

яльності держави у сфері економіки є регу-

лювання відносин центру з регіонами, ви-

значення ролі кожного з регіонів у реалізації 

цілей розвитку АПК. Необхідність ефектив-

ного використання аграрного ресурсного 

потенціалу та зростання ролі органів само-

врядування призводять до того, що основою 

здійснення національної аграрної політики 

стають регіони. Від того чи здатні органи 

регіонального управління приймати опти-

мальні управлінські рішення, залежить роз-

виток всієї економіки та її аграрної сфери. 

Регіон – це самостійна господарююча 

система, чітко обмежена територіально, ма-

теріально і фінансово, діяльність якої визна-

чається державними законодавчими актами, 

виходячи з стратегічних і тактичних цілей. 

Основні сфери регіону представлені галузе-

вим виробництвом, яке визначає його спеці-

алізацію, функціональну цілісність та інфра-

структуру [3, с.18]. Якщо галузь представляє 

собою сукупність підприємств і виробництв, 

однотипних у технологічному відношенні, 

то характерною особливістю регіональних 

економічних систем є завершеність відтво-

рювальних циклів, які охоплюють вироб-

ництво, розподіл, обмін і споживання мате-

ріальних благ та послуг. Це, як правило, 

призводить до конфлікту між галузевими та 

регіональними інтересами. Разом з тим, ре-

гіональні продовольчі програми повинні уз-

годжуватися з національними, стати їх орга-

нічними складовими частинами. Ступінь 

узгодженості програм розвитку регіональ-

них АПК, їхньої загальної спрямованості є 

одним з критеріїв формування раціональних 

взаємовідносин центру та регіонів. 

Ми погоджуємося з думкою М. Янківа 

про те, що основна мета функціонування 

регіональних (обласних, районних) управ-

лінських структур – забезпечення методами 

державного впливу й засобами регіонально-

го самоврядування таких темпів та пропор-

цій розвитку агропромислового вироб-    

ництва, які гарантували б задоволення внут-

рішньо регіональних потреб у його продук-

ції та активні позицію агропромислових то-

варовиробників на місцевих, загальнодер-

жавних та зовнішніх ринках (включаючи 

продаж державі) за обов’язкової умови збе-

реження і примноження природно-

виробничого потенціалу. При цьому органі-

заційно-економічний механізм управління 

розвитком регіональних АПК необхідно роз-

глядати як відкриту систему, що в умовах 

багатоукладності аграрної економіки повин-

на видавати різноманітні управлінські рі-

шення, в тому числі стосовно кризової ситу-

ації; підвищення ефективності використання 

виробничого потенціалу АПК, розробляти 

заходи щодо створення ефективних ринко-

вих цільових структур, сприятливого інвес-

тиційного клімату [2, с.181].  

Карпатський регіон в цілому можна  

віднести до числа депресивних регіонів кра-

їни. Підтвердженням цього є низький рівень 

життя населення, занепад соціальної сфери 

напруженість на ринку праці, малі обсяги 

виробництва продукції та послуг на душу 

населення, зупинення діяльності крупних 

промислових підприємств, незначні обсяги 

інвестицій, величезні потоки трудової міг-

рації у країни так званого близького та дале-

кого зарубіжжя. Основною сферою економі-

ки регіону є сільське господарство, від рівня 

розвитку якого в найбільшій мірі залежить 

добробут місцевих жителів. Однак не зва-

жаючи на загальне скорочення обсягів ви-

робництва сільськогосподарської продукції, 

скоротивши обсяги її споживання, регіон 

перетворився в самозабезпечуючий продо-

вольством. 
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Карпатський регіон характеризується 

спільними природними, економічними, ет-

но-соціальними та соціально-культурними 

рисами організації сільського господарства. 

Однак в умовах його специфічності основ-

ним завданням регіональної аграрної полі-

тики залишається узгодження загальнодер-

жавних та регіональних цілей розвитку 

АПК. 

У першому розділі даної роботи було 

виділено п’ять цілей розвитку АПК: наро-

щування обсягу виробництва продовольства 

в якомога ширшому асортименті, забезпе-

чення його доступності всім верствам насе-

лення; підвищення рівня життя сільського 

населення, збереження його культурних 

традицій; забезпечення сільським жителям 

можливостей для вибору у сфері економіч-

ної діяльності та соціальній сфері; відтво-

рення природного середовища; відтворення 

сільської соціально-територіальної спільно-

ти. Всі ці п’ять цілей повинні реалізовувати-

ся як на загальнонаціональному, так і на ре-

гіональному рівнях. Для всіх них характерна 

чітко виражена соціальна спрямованість. 

Якраз ця спрямованість забезпечує рівно-

значність загальнодержавних та регіональ-

них цілей. Разом з тим, особливості кожного 

конкретного регіону надають цим цілям 

специфічного характеру. 

У Карпатському регіоні в сучасних 

умовах склалася несприятлива для посту-

пального розвитку АПК, насамперед сіль-

ського господарства, соціально-економічна 

ситуація. Переважаючою формою ведення 

сільськогосподарського виробництва стало 

дрібне натуральне особисте сільське госпо-

дарство, яке в перші роки становлення рин-

кових відносин демонструвало досить висо-

кий рівень стійкості за рахунок максималь-

ного згортання економічних відносин з різ-

номанітними агентами ринку та величезного 

напруження фізичних сил працівників. Але 

останнім часом рівень його стійкості значно 

знизився у зв’язку з масовими виїздами най-

більш працездатних селян за кордон та в 

інші регіони країни в пошуках праці.  

Відносно перенаселені села в умовах 

надзвичайно низького рівня механізації 

сільськогосподарських робіт почали відчу-

вати гостру нестачу трудових ресурсів. Ос-

новною категорією працівників особистих 

господарств стають пенсіонери, інваліди у 

працездатному віці та діти старшого шкіль-

ного віку. Примітивізується структура сіль-

ськогосподарських угідь, значна частина 

орних земель переводиться в менш інтен-

сивні види угідь, а окремі площі взагалі ви-

водяться з сільськогосподарського обороту. 

Потенціал нарощування сільськогосподар-

ського виробництва в особистих господар-

ствах населення регіону вичерпано. У 

зв’язку з цим основну мету функціонування 

органів управління АПК в депресивному 

регіоні ми вбачаємо в забезпеченні метода-

ми державного впливу таких темпів та про-

порцій розвитку агропромислового вироб-

ництва, які дозволили б реалізувати досяг-

нення п’яти виділених нами основних цілей 

функціонування АПК в першу чергу за ра-

хунок створення умов для формування оп-

тимальної структури сільськогосподар-

ського виробництва. Організаційно-еконо-

мічний механізм управління розвитком АПК 

депресивного регіону слід розглядати як су-

купність взаємозв’язаних організаційних і 

економічних важелів і методів управління, 

спрямованих на формування нової структу-

ри сільськогосподарського виробництва, яка 

забезпечувала б підвищення його товарності 

та конкурентоспроможності.  

В кожному регіоні відповідно до його 

природно-економічних та екологічних умов, 

соціально-економічної ситуації повинні ви-

значатися пріоритетні галузі і типи госпо-

дарств. На нашу думку, стратегічним на-

прямом розвитку АПК Карпатського регіону 

можна визначити формування, головним 

чином, фермерського типу господарств. 

Пріоритетними галузями повинні стати ско-

тарство, зернове господарство, цукробуря-

кове виробництво, льонарство, садівництво 

та виноградарство. 

Подолання ознак депресивності в соці-

ально-економічному розвитку регіону дося-

гається при допомозі використання і вмілого 

поєднання методів державної та регіональ-

ної політики при наданні пріоритету остан-

ній. Основними принципами регіональної 

аграрної політики повинні стати: 

−  реалізація інтересів регіону в роз-

витку АПК, орієнтація на забезпечення його 

стабілізації; 
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−  створення регіональних органів уп-

равління АПК, які були б здатні реалізувати 

основні положення регіональної аграрної 

політики; 

−  виділення пріоритетних напрямів 

розвитку АПК регіону та сільських терито-

рій, консолідація необхідних ресурсів; 

−  узгодження інтересів господарюю-

чих суб’єктів з метою якомога повнішого їх 

включення в реалізацію регіональних про-

грам; 

−  організація управління інтеграцій-

ними процесами всередині регіонального 

АПК; 

−  узгодження регіональної аграрної 

політики з загальнодержавною. 

Висновки. Єдність цілей і методів аг-

рарної політики на загальнонаціональному 

та регіональному рівнях дозволить забезпе-

чити не лише комплексний соціально-

економічний розвиток регіонів, але й ус-

пішний розвиток сільського господарства, 

підвищення ефективності його функціону-

вання. 

Підвищення ефективності сільського 

господарства вимагає вдосконалення госпо-

дарського механізму. Одним з основних   

завдань при цьому виступає підтримання 

еквівалентності економічних взаємовідно-

син АПК з іншими галузями народного гос-

подарства та всередині АПК. Одним з най-

важливіших економічних важелів виконання 

цього завдання є цінова підтримка сільсько-

го господарства. Прийняті на сьогоднішній 

день урядові заходи недостатні. Необхідна 

розробка спеціальних державних цільових 

програм розвитку окремих продуктових під-

комплексів, для стимулювання участі в яких 

сільських товаровиробників слід виділити 

відповідні кошти. Головною умовою виді-

лення цих коштів конкретним сільськогос-

подарським підприємствам повинні стати 

кращі від середніх по галузі показники еко-

номічної та технологічної ефективності ви-

робництва. 
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определении системы показателей эффективности, системного анализа – при систематизации 
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факторов, влияющих на ее уровень и динамику; анализ и синтез – при исследовании показа-

телей социальной, экономической и технологической эффективности сельского хозяйства. 

Результаты. В исследовании рассмотрены теоретические аспекты сущности категории 

«эффективность сельского хозяйства» и определена система показателей, ее характеризую-

щих. Систематизированы факторы, влияющие на уровень и динамику эффективности. Опре-

делены особенности организационно-экономического механизма эффективного ведения 

сельскохозяйственной отрасли. Проведен анализ показателей социальной, экономической и 

технологической эффективности сельского хозяйства. Установлена тесная взаимосвязь меж-

ду уровнем платежеспособности населения и показателями прибыли сельскохозяйственных 

предприятий. 

Новизна. С использованием экономико-статистического анализа установлены новые 

взаимосвязи между социально-экономическими явлениями. Представлены перспективы со-

вершенствования земельных отношений в сельском хозяйстве и совершенствования органи-

зационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий. Обоснованы перспективные 

направления улучшение функциональных хозяйств. Разработаны предложения по налажива-

нию эффективных межхозяйственных связей в АПК, ликвидации диспаритета цен на сель-

скохозяйственную продукцию и ресурсы, используемые в сельском хозяйстве, а также по 

улучшению финансово-кредитного обеспечения сельскохозяйственных предприятий и раз-

вития рыночной инфраструктуры, обеспечения инновационного пути развития сельского хо-

зяйства. 

Практическая значимость. Научное и практическое значение проведенного исследо-

вания определяется тем, что изучение комплекса проблем, связанных с поиском путей по-

вышения эффективности сельского хозяйства является одним из самых актуальных задач, 

стоящих перед отечественной аграрной наукой. Решение этих задач обусловливает необхо-

димость расширения научно-исследовательских работ по обоснованию стратегии и ком-

плексного развития сельского хозяйства в рыночных условиях, а также концептуально-

целостных, системно-сбалансированных и методологически взвешенных организационно-

экономических механизмов эффективного функционирования отрасли. 

Ключевые слова: эффективность сельского хозяйства, система экономических показа-

телей, организационно-экономический механизм, социальная, экономическая и технологиче-

ская эффективность, факторы эффективности, финансово-кредитный механизм, прибыль, 

рентабельность, инновационное развитие, рыночная инфраструктура, земельные отношения. 

 

CREATION OF A SYSTEM OF REGULATION AND IMPROVEMENT OF THE 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FUNCTIONING OF 

AGRICULTURE 

S. M. Onysko, Ph. D (Econ.), Professor, Yu. M. Tomashevskyi, Ph. D (Econ.), Associate   

Professor, Lviv National Agrarian University 

 

Methods. Theoretical and methodological methods were used in the study, such as: the meth-

od of abstraction – when considering the definitions of determining the essence of the category «ef-

ficiency of agriculture»; grouping – in determining the system of performance indicators, system 

analysis – in systematizing the factors that affect its level and dynamics of efficiency; analysis and 

synthesis – in the study of indicators of social, economic and technological efficiency of agriculture. 

Results. The study considers the theoretical aspects of the essence of the category of «effi-

ciency of agriculture» and identifies the system of indicators that characterize it. The factors influ-

encing its level and dynamics of efficiency are systematized. The specifics of the organizational and 

economic mechanism of effective management of the agricultural sector are determined. The analy-

sis of indicators of social, economic and technological efficiency of agriculture is carried out. There 

is a close relationship between the level of solvency of the population and the profits of agricultural 

enterprises. 
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Novelty. Using economic and statistical analysis, new relationships between socio-economic 

phenomena have been established. Prospects for improving land relations in agriculture and im-

proving the organizational and legal forms of agricultural enterprises are presented. Perspective di-

rections of improvement of functional farms are substantiated. Proposals have been developed to 

establish effective inter-agricultural relations in the agro-industrial complex, eliminate the disparity 

in prices for agricultural products and resources used in agriculture, as well as to improve financial 

and credit support of agricultural enterprises and market infrastructure, provide an innovative way 

of development of agriculture. 

Practical value. The scientific and practical significance of the study is determined by the 

fact that the study of a set of problems associated with finding ways to improve the efficiency of 

agriculture is one of the most pressing challenges that domestic agricultural science is facing. The 

solution of these problems necessitates the expansion of research to substantiate the strategy and 

integrated development of agriculture in market conditions, as well as conceptually holistic, system-

balanced and methodologically balanced organizational and economic mechanisms for the effective 

functioning of the industry. 

Keywords: efficiency of agriculture, system of economic indicators, organizational and eco-

nomic mechanism, social, economic and technological efficiency, efficiency factors, financial and 

credit mechanism, profit, profitability, innovative development, market infrastructure, land rela-

tions. 
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ВПЛИВ ЗМІНИ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ               

ПОКАЗНИКАХ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НА СИСТЕМУ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ТІНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК               
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Методологія дослідження. Результати отримані  за рахунок  застосування методів: по-

рівняльного аналізу та групування – при узагальненні ролі та місця України в міжнародних 

рейтингових показниках розвитку зовнішньої торгівлі; аналізу і синтезу – при характеристиці 

міжнародних рейтингів; індукції та дедукції – для окреслення висновків та обґрунтування до-

цільності розвитку механізмів державного управління зовнішньоекономічною діяльністю кра-

їни, враховуючи зміни, що відбуваються в рейтингових позиціях провідних міжнародних по-

казників розвитку зовнішньої торгівлі. 

Результати. Україна відноситься до країн із найнижчим рівнем  свободи (в т. ч. торго-

вельної) і характеризується як «переважно не вільна» країна. Індекс логістичної ефективності 

підтверджує недостатній рівень розвитку транспортної інфраструктури (необґрунтовані ви-

трати на обслуговування доріг, незадовільний фінансовий стан і управління державними  за-

лізницями, слабка надійність портів). За Індексом залучення у світову торгівлю ситуація в Ук-

раїні суттєво з кожним роком погіршується. За рівнем конкурентоспроможності Україна втра-

тила 2 позиції, однак другий рік поспіль покращуються місце країни за критерієм «ринок то-

варів». За Індексом легкості ведення бізнесу Україна займає найнижчі позиції серед країн-су-

сідів. Отримані результати свідчать про низькі позиції країни, порівняно з іншими країнами, 

що розвиваються, в проаналізованих міжнародних рейтингах та необхідність змін в системі 

державного управління зовнішньоторговельними відносинами в контексті детінізації  націо-

нальної економіки. 

Новизна. Здійснено оцінку стану та розвитку зовнішньої торгівлі України через визна-

чення місця країни у міжнародних рейтингах на основі: індексу економічної свободи, індексу 

залучення у світову торгівлю, індексу конкурентоспроможності, індекс легкості ведення біз-

несу, індекс логістичної ефективності.  

Практична значущість. Проаналізовано міжнародні рейтинги щодо стану та розвитку 

зовнішньої торгівлі України. Отримані результати дослідження є підставою для удоскона-

лення механізмів формування та реалізації державної зовнішньоторговельної політики, що по-

зитивно впливатиме на розвиток експортно-імпортних операцій, інвестиційну привабливість 

країни та зацікавленість суб’єктів господарювання у виході на зовнішні ринки товарів і послуг.  

Ключові слова: державне управління, зовнішня торгівля, індекс економічної свободи, 

індекс залучення у світову торгівлю, індекс конкурентоспроможності, індекс легкості ведення 

бізнесу, індекс логістичної ефективності, тінізація економіки, державна безпека. 
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Постановка проблеми. Процеси інтер-

націоналізації суб’єктів господарювання, 

пов’язані з прагненням до здійснення вільної 

торгівлі в глобальному масштабі. Глобаліза-

ція на рівні країни характеризується: відкри-

тістю економіки, часткою  зовнішньої  тор-

гівлі у ВВП, обсягом потоків іноземних  ін-

вестицій та іншими показниками економіч-

ного розвитку. Найрозвинутіші економіки 

світу впливають на майбутнє країн, що роз-

виваються. Такий вплив можна визначити 

шляхом аналізу показників зовнішньої  тор-

гівлі, що є однією з основних  видів  діяль-

ності, необхідних для виходу на міжнародні 

ринки, та позитивних рис економічного роз-

витку. 

За даними Світової організації торгівлі 

[10] вже декілька років підряд Китай, США 

та Німеччина залишаються світовими ліде-

рами в зовнішній торгівлі. З точки зору     

ефективного ведення зовнішніх операцій, ки-

тайська економіка  характеризується  пози-

тивним збільшенням експорту порівняно з 

імпортом, що призводить до позитивного   

сальдо міжнародної торгівлі з 1994 року. У 

2015 році ЄС посів друге місце у світовому 

експорті та імпорті товарів. З іншого боку, 

Сполучені Штати зафіксували більшу частку 

у світовому імпорті, ніж ЄС чи Китай, і по-

сіли в цьому відношенні перше місце серед 

країн світу. Крім Німеччини, серед країн-

членів ЄС у списку найбільших імпортерів та 

експортерів у світі знаходяться Франція, Ні-

дерланди, Великобританія. 

Проаналізовані дані свідчать про пози-

тивну динаміку розвитку зовнішньої торгівлі 

Китаю і, як відзначають дослідники: «Кожен 

наступний рік приносить значний прогрес, і, 

знаючи дані про темпи економічного зрос-

тання, слід очікувати подальшого розши-

рення торгівлі разом із збільшенням у вироб-

ничих потужностях. Китай – єдина країна, 

яка продовжує реєструвати експоненціальне 

зростання як експорту, так і імпорту, що ві-

дображає зростаючу відкритість китайської 

економіки та її роль у підтримці глобальної 

торгівлі за останні три роки» [2]. 

Досягнення поставлених цілей та зай-

няття відповідного місця на конкурентному 

міжнародному ринку країнами, що розвива-

ються, відбувається в умовах глобалізації та 

інтеграції національних економік. Ці про-

цеси для України ускладнені високим рівнем 

тінізації економіки як загрози державної без-

пеки, що перешкоджає приєднанню країни 

до країн-лідерів на міжнародних ринках. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. В науковій літературі безпосередньо   

систему державного управління зовнішньо-

економічними процесами вивчали такі нау-

ковці, як:  Борисенко  О. П. (2013),  Коліжук 

О. О. (2012), Коршунова Г. С. (2000),  Крав-

ченко В. О. (2004), Крупін В. Є. (2008), Лит-

вин Н. Ю. (2014), Машков А. О. (2014),       

Мерзляк А. В. (2003), Онищенко О. А. (2008), 

Пісьмаченко Л. М. (2008), Скрябіна Д. С. 

(2014), Філіна Г. І. (2003), Яворський А. І. 

(2002).  

Формулювання мети статті. Роль та 

місце України, як країни, що розвивається, і 

характеризується значним рівнем тінізації 

національної економіки в міжнародній  тор-

гівлі, можна оцінити за допомогою рейтинго-

вих світових показників. Тому метою дослід-

ження є розглянути роль та участь України в 

міжнародній торгівлі через аналіз зміни по-

зицій в рейтингових показниках, що форму-

ються на світовому рівні. Зокрема, в роботі 

розглянуто такі індекси, як:  

1) Індекс економічної свободи (Index of 

Economic Freedom), що розраховується Wall 

Street Journal і Heritage Foundation;  

2) Індекс залучення у світову торгівлю 

(Enabling Trade Index) за даними Всесвіт-

нього економічного форуму;  

3) Індекс конкурентоспроможності 

(Global Competitiveness Index) за даними Все-

світнього економічного форуму;  

4) Індекс легкості ведення бізнесу 

(Doing Business) за даними Світового банку;  

5) Індекс логістичної ефективності 

(Logistics Performance Index) за даними Сві-

тового банку. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. В дослідженні наведено характерис-

тику вибраним індексам та обґрунтовано    

важливість оцінки участі України в отри-

манні високих рейтингових позицій: 

1) Індекс економічної свободи (Index of 

Economic Freedom), що розраховується Wall 

Street Journal і Heritage Foundation розкриває 

економічну свободу країн світу за 4 категорі-

ями: ефективність права; діяльність влади; 
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регуляторна ефективність; відкритість ринку 

[5];  

2) Індекс залучення у світову торгівлю 

(Enabling Trade Index) за даними Всесвіт-

нього економічного форуму складається з 4 

основних складових: доступ до ринків (на 

внутрішній та на зовнішні), адміністрування 

на кордоні (ефективність та прозорість про-

цедур адміністрування), інфраструктура, 

операційне середовище [11];  

3) Індекс конкурентоспроможності 

(Global Competitiveness Index) за даними Все-

світнього економічного форуму відображає 

рівень конкурентоспроможності 141 еконо-

міки країн світу через 103 показники, струк-

туровані в 12 тем, які охоплюють широкі со-

ціально-економічні елементи, є: інститути, 

інфраструктура, впровадження ІКТ, макро-

економічна стабільність, охорона здоров’я, 

кваліфікація, ринок товарів, ринок праці, фі-

нансова система, розмір ринку, динамізм біз-

несу та інноваційні можливості [7];  

4) Індекс легкості ведення бізнесу 

(Doing Business) за даними Світового банку, 

у межах якого проводиться аналіз правових 

норм, що застосовуються у відношенні до 

підприємств по 10 напрямах: створення під-

приємств, отримання дозволів на будівниц-

тво, підключення до системи електропоста-

чання,  реєстрація власності, отримання кре-

дитів, захист міноритарних інвесторів, опо-

даткування, міжнародна торгівля, забезпе-

чення виконання контрактів, вирішення пи-

тання неплатоспроможності [4];  

5) Індекс логістичної ефективності 

(Logistics Performance Index) за даними Світо-

вого банку визначається на основі стандартизо-

ваної анкети, для онлайн-опитування в Інтер-

неті, і використовує аналіз основних компонен-

тів для складання даних в єдиний індекс: мит-

ниця, інфраструктура, міжнародні перевезення, 

якість логістики та компетентність, відсте-

ження, своєчасність [6]. 

1. Індекс економічної свободи – показ-

ник, котрий щорічно розраховується Wall 

Street Journal і Heritage Foundation для біль-

шості країн світу починаючи з 1995 року. В 

основі розрахунку Індексу – 12 факторів,    

котрі є основою економічної свободи країн 

світу, згрупованих у 4 категорії: ефектив-

ність права (права власності, ефективність 

судочинства та цілісність уряду); діяльність 

влади (податковий тягар, державні витрати 

та фіскальне здоров’я);  регуляторна  ефек-

тивність (свобода бізнесу, свобода праці та 

монетарна свобода); відкритість ринку (сво-

бода торгівлі, свобода інвестування та фінан-

сова свобода) [9]. 

«Кожна з дванадцяти економічних сво-

бод у цих категоріях оцінюється за шкалою 

від 0 до 100. Загальний бал країни отриму-

ється шляхом усереднення цих дванадцяти 

економічних свобод, причому кожній нада-

ється рівна вага» [5].  

Адже «економічна свобода є основним 

правом кожної людини контролювати власну 

працю та майно. В економічно вільному сус-

пільстві люди можуть вільно працювати, ви-

робляти, споживати та  інвестувати, як  зав-

годно. В економічно вільних суспільствах 

уряди дозволяють праці, капіталу та товарам 

вільно пересуватися, а також утримуються 

від примусу чи обмеження свободи понад 

межі, необхідні для захисту та підтримки са-

мої свободи» [5]. 

Для цілей дослідження цікавим є аналіз 

категорії «відкритість ринку», адже саме цей 

показник оцінює свободу торгівлі, що є ви-

значальним показником в сфері розвитку    

зовнішньої торгівлі країни. За даними 

Heritage Foundation [5] за рейтингом 2021 р. 

оцінка економічної свободи України стано-

вить 56,2, що робить її економіку 127-ю най-

меншою за рейтингом. Загальний бал  Укра-

їни  збільшився на 1,3 бали, головним чином 

через  збільшення показника податкового на-

вантаження.  

Слід зауважити, що в 2021 р. рейтинг 

України дещо  покращився в  межах  пере-

важно невільної категорії. «Щоб підтримати 

імпульс до більшої економічної свободи, 

уряду потрібно буде зміцнювати довіру  ін-

весторів, продовжуючи вдосконалювати ін-

вестиційний кодекс та проводячи глибокі та 

всебічні реформи для зміцнення верховен-

ства закону та покращення захисту прав    

власності, судової ефективності, та цілісність 

уряду» [5]. Зважаючи на вплив Covid-19, рей-

тинг оцінює зміни, що відбуваються в еконо-

мічних системах країн світу. Так, «станом на 

1 грудня 2020 р. в результаті пандемії в Ук-

раїні було 12 962 смертей, а за прогнозами 

економіка за рік скоротиться на 7,2%» [5]. 

Поряд з Україною близькі рейтингові позиції 
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займають такі країни, як: Джибуті (56,2), Ні-

карагуа (56,3), Гвінея (56,5), Бангладеш 

(56,5), Камбоджа (57,3) тощо. 

Оцінюючи позицію України в світо-

вому просторі, порівняємо загальний рей-

тинг всіх країн світу та європейських країн. 

Незважаючи на покращення позиції, Україна 

посідає останнє місце серед 45 країн євро-

пейського регіону, і її загальний бал нижчий 

за середні показники по регіонах та в світі. 

Аналізуючи дані, можна зробити висновок, 

що Індекс економічної свободи України з   

кожним роком зростав. На сьогоднішній день 

найбільшого значення Індекс досяг у 2020 та 

2021 роках – 56,2, найменшого у 2011 році – 

45,8. Тобто позиція України в рейтингу по-

кращувалась – від 162 місця в 2010 р. до 127 

місця в 2020 і 2021 рр. (рис. 1). Найнижче Ук-

раїна опустилась у 2017 р. – на 166 місце.  

Індекс економічної свободи доцільно 

аналізувати через розкриття його категорій: 

ефективність права, діяльність влади, регуля-

торна ефективність, відкритість ринку та     

підкатегорій. Розкриваючи їхній зміст, дета-

льно розглянуто категорію «Свобода тор-    

гівлі», що безпосередньо стосується дослі-

дження. Цей індикатор показує відсутність 

тарифних та нетарифних бар’єрів, що впли-

вають на імпорт та експорт. Оцінка свободи 

торгівлі базується на двох вхідних даних: се-

редньозважена тарифна ставка та нетарифні 

бар'єри в торгівлі» [5]. 

 

 
Рис. 1. Позиція України в Індексі економіч-

ної свободи за період 2010–2021 рр. 

Джерело: [9] 

 «Ступінь нетарифних бар'єрів в режимі 

торгової політики країни, оцінюється вико-

ристовуючи як якісну, так і кількісну інфор-

мацію. Обмежувальні правила, що перешко-

джають торгівлі, дуже різняться, і їх характер 

ускладнює оцінку їх складності. Категорії не-

тарифних бар'єрів, що враховуються під час 

розрахунку категорії «Свобода торгівлі» 

включають: кількісні обмеження – квоти на 

імпорт; обмеження експорту; добровільні об-

меження експорту; імпорт-експорт ембарго 

та заборон; зустрічна торгівля тощо; цінові 

обмеження – антидемпінгові мита; компенса-

ційні мита; коригування податку на кордон; 

змінні збори / квотні ставки; нормативні об-

меження – ліцензування; побутовий вміст та 

вимоги до змішування; санітарні та фітосані-

тарні стандарти; норми безпеки та промис-

лові стандарти; правила упаковки, марку-

вання та товарних знаків; правила реклами та 

засобів масової інформації; інвестиційні об-

меження – обмін та інші фінансові засоби ко-

нтролю; митні обмеження – вимоги щодо по-

переднього депозиту; процедури митної    

оцінки; процедури митної класифікації; про-

цедури митного оформлення; пряме дер-    

жавне втручання - субсидії та інша допомога; 

урядова промислова політика та заходи регі-

онального розвитку; державна фінансова на-

уково-дослідна та інша технологічна полі-

тика; національні податки та соціальне стра-

хування; політика конкуренції; імміграційна 

політика; політика державних закупівель; 

державна торгівля, урядові монополії та екс-

клюзивні франшизи» [5].  

«В Україні діє 18 пільгових торговель-

них угод. Середньозважена тарифна ставка 

становить 2,9 %, діє 150 нетарифних заходів. 

Напруженість відносин з Росією продовжує 

знижувати більш динамічні інвестиційні по-

токи. Новий указ про спрощення процедури 

реєстрації іноземних інвесторів був прийня-

тий наприкінці 2019 р. Близько 65 % повно-

літніх українців мають офіційні банківські 

рахунки» [5]. 

2. Індекс залученості до міжнародної 

торгівлі оприлюднюється з 2008 року в серії 

Глобальної сприятливої торгівлі, спочатку на 

щорічній основі, а починаючи з 2010 року – 

один раз на два роки. Індекс був розроблений 

у межах Програми сприяння  торгівлі  Все-

світнім економічним форумом за участю 
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провідних учених, партнерських організацій 

та компаній, для цілей дослідження розвитку 

світової торгівлі, вимірювання й порівняль-

ного аналізу країн світу [8]. 

Індекс залучення у світову торгівлю 

складається з 4 основних складових сегмен-

тів: доступ до ринків (на внутрішній та на   

зовнішні), адміністрування на кордоні (ефек-

тивність та прозорість процедур адміністру-

вання), інфраструктура, операційне середо-

вище. 

Кизим М. О., Полякова О. Ю., Крама-

рев Г. В., Леванда О. М. в своєму дослідженні 

розкривають характеристику складових Ін-

дексу залученості до міжнародної торгівлі. 

Оцінюючи роль України в рейтингу до-

сліджуваного індексу, варто вказати, що      

місце країни в 2016 р. порівняно з іншими ро-

ками (2012 та 2014) суттєво погіршилося. Зо-

крема, в 2016 р. – 95 місце (4.0 бали) з 136 

країн світу; в 2014 р. – 83 місце (3.8 бали) з 

138 країн світу; в 2012 р. – 86 місце (3.79 

бали) з 132 країн світу. 

Найвищі показники Україна мала в ка-

тегоріях «доступ на зовнішній ринок» (5.5), 

що оцінює тарифні бар’єри, з якими стика-

ються країни експортери на цільових ринках, 

і їх переваги на цих ринках та «наявність і ви-

користання ІКТ» (4.4), що оцінює доступ-

ність та якість інформаційно-комунікаційних 

технологій у країні, а саме використання мо-

більного зв’язку та Інтернету населенням, 

компаніями, що здійснюють комерційні опе-

рацій, та комунікаційну взаємодію Уряду з 

громадянами. 

Найгірша ж ситуація з показниками 

«доступ до внутрішнього ринку» (3.3), що 

оцінює рівень та складність  тарифного  за-

хисту країни, забезпечення її торговельною 

політикою та  «доступність і  якість  транс-

портної інфраструктури» (3.4), яка включає 

виміри для кожного з чотирьох основних ви-

дів транспорту: автомобільного, повітряного, 

залізничного та морських портів.  

Зважаючи на такі дані, найбільш про-

блемними факторами для імпорту були: ко-

рупція на кордоні (21.9); тарифи та нетарифні 

бар'єри (19.3); обтяжливі процедури імпорту 

(17.3); висока вартість або затримки, викли-

кані внутрішніми перевезеннями (9.8); невід-

повідна телекомунікаційна інфраструктура 

(8.7); висока вартість або затримки, спричи-

нені міжнародними перевезеннями (8,0); зло-

чин і крадіжки (7.8); вітчизняні технічні ви-

моги та стандарти (7.2) [11]. 

Натомість найбільшими проблемними 

факторами для експорту стали: визначення 

потенційних ринків збуту та покупців (16.7); 

труднощі із задоволенням вимог покупців 

щодо якості / кількості (11.3); доступ до тор-

гового фінансування (11.3); технічні вимоги 

та стандарти за кордоном (9.8); невідповідна 

технологія виробництва та навички (8.8); до-

ступ до імпортних ресурсів за конкуренто-

спроможними цінами (8.5); висока вартість 

або затримки, викликані внутрішніми пере-

везеннями (7.5); обтяжливі процедури на іно-

земних кордонах (7.3); висока вартість або 

затримки, спричинені міжнародними переве-

зеннями (5.7); тарифні бар'єри за кордоном 

(5.5); правила вимог походження за кордо-

ном (4.3); корупція на іноземних кордонах 

(3.3) [6]. 

Як бачимо, аналіз Індексу залученості 

України в світову торгівлю дозволяє оцінити 

поточний стан ситуації в країні, що стосу-

ється розвитку зовнішньої торгівлі та ефек-

тивності реалізації механізмів державної    

зовнішньоторговельної політик. Щодо Укра-

їни, то суб’єкти господарювання стикаються 

з рядом перешкод в своїй діяльності, які 

спричинені  

3. Індекс глобальної конкурентоспро-

можності відображає рівень конкуренто-

спроможності 141 економіки країн світу че-

рез 103 показники, структуровані в 12 тем. 

Кожен показник, використовуючи шкалу від 

0 до 100, показує, наскільки економіка набли-

жена до ідеального стану чи «межі» конку-

рентоспроможності. Показниками, які охоп-

люють  широкі  соціально-економічні  еле-

менти, є: інститути, інфраструктура, прий-

няття ІКТ, макроекономічна стабільність, 

охорона здоров’я, кваліфікація, ринок това-

рів, ринок праці, фінансова система, розмір 

ринку, динамізм бізнесу та інноваційні мож-

ливості [12].  

Всесвітній економічний форум, який 

вимірює конкурентоспроможність країн з 

1979 року, визначає його як: «сукупність ін-

ститутів, політик та факторів, що визначають 

рівень продуктивності країни». Існують інші 
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визначення, але всі вони загалом містять 

слово «продуктивність» [12]. 

Звіт про глобальну конкурентоспромо-

жність – це інструмент, який допомагає уря-

дам, приватному сектору та громадянському 

суспільству співпрацювати для підвищення 

продуктивності та процвітання. Порівняль-

ний аналіз між країнами дозволяє лідерам 

оцінити сфери, які потребують посилення, та 

побудувати скоординовану відповідь. Це та-

кож допомагає вивчити найкращі практики у 

всьому світі. Оцінки країн базуються насам-

перед на кількісних висновках міжнародно 

визнаних установ, таких як Міжнародний ва-

лютний фонд та Всесвітня організація охо-

рони здоров’я, з додаванням якісних оцінок 

економічних та соціальних спеціалістів та 

вищих керівників підприємств [12]. 

Всі складові досліджуваного індексу 

об'єднані в 12 контрольних показників, що 

визначають національну конкурентоспромо-

жність: якість інститутів, інфраструктура, 

макроекономічна стабільність, здоров'я і по-

чаткова освіта, вища освіта і професійна під-

готовка, ефективність на ринку товарів і пос-

луг, ефективність на ринку праці, розвине-

ність фінансового ринку, рівень технологіч-

ного розвитку, розмір внутрішнього ринку, 

конкурентоспроможність компаній, іннова-

ційний потенціал. 

За даними Всесвітнього економічного 

форуму [12] найближча до межі конкуренто-

спроможності країна – Сінгапур (оцінка 84,8 

зі 100). Інші економіки G20, що входять до 

першої десятки, це: США (2 місце), Японію 

(6 місце), Німеччину (7 місце) та Великобри-

танію (9 місце). Азіатсько-Тихоокеанський 

регіон є найбільш конкурентоспроможним 

регіоном у світі, за яким слідують Європа та 

Північна Америка. США знизили рейтингову 

позицію порівняно з Сінгапуром в цілому, 

але залишаються інноваційним рушієм, посі-

даючи 1 місце у стовпі динаміки бізнесу, 2 – 

за інноваційними можливостями та 1 – за по-

шуком кваліфікованих працівників. Північні 

країни є одними з найбільш технологічно   

розвинених, інноваційних та динамічних у 

світі, а також забезпечують кращі умови 

життя та соціальний захист. Данія, Уругвай 

та Зімбабве збільшили свою частку віднов-

люваних джерел енергії значно більше, ніж 

інші країни на відповідних рівнях конкурен-

тоспроможності. 

Щодо України, то її позиції в рейтинг 

конкурентоспроможності з роками дещо змі-

нювалися (рис. 2). В 2020 р. (85 місце) порів-

няно з 2017 р. (81 місце) Україна опустилась 

на 4 позиції. 

В ході дослідження розкрито сутність 

Індексу конкурентоспроможності України за 

основними його складовими. Україна погір-

шила свої позиції у 5 з 12 основних показни-

ків. Найбільше нами втрачено (19 пунктів) за 

складовою «Фінансова система», на 7 пунк-

тів опустилась країна за показником, що ха-

рактеризує здоров’я населення, та по 2 пунк-

ти – за показниками «Макроекономічна ста-

більність» і «Інноваційні можливості».  

 

 
Рис. 2. Індекс конкурентоспроможності     

України з 2012 по 2020 рр. 

Джерело: [12] 

 

За деякими показниками країна покра-

щила свої позиції: на 16 пунктів – «Товарний 

ринок»; на 7 пунктів – «Ринок праці»; на 6 

пунктів – «Інститути». 

Оцінюючи конкурентоспроможність 

України, можна визначити фактори, що впли-

вають на соціально-економічний розвиток 

країни. Зокрема, до них віднесено: корупція, 

висока інфляцію, неефективна державна бю-

рократія та ускладнений доступ до фінансів, 

високі податки та неузгодженість податко-

вого законодавства, відсутність злагодженої 

системи регулювання валютного ринку, не-

якісна інфраструктура, низький  рівень  роз-

витку інновацій, низька якість охорони здо-

ров’я тощо. 

Як бачимо, більшість недоліків можна 

уникнути, якщо забезпечити внесення змін 
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до законодавства, що регулює питання  зов-

нішньої торгівлі та міжнародних перевезень, 

використати ефективні та дієві механізми та-

рифного та нетарифного регулювання, забез-

печити умови використання експортного по-

тенціалу та створити підстави для нарощення 

доданої вартості готової продукції, що  екс-

портується. 

4. Рейтинг Doing Business – це рейтинг 

інвестиційної привабливості країн світу, 

який складається кожного року Світовим   

банком. Основу Індексу складають показ-

ники, які оцінюють ключові сфери розвитку 

економіки в розрізі реформ  та їх  ефектив-

ності.  

Проект, започаткований у 2002 році, 

розглядає вітчизняні малі та середні підпри-

ємства та вимірює норми, що застосовуються 

до них протягом їх життєвого циклу. Рейтинг 

ведення бізнесу охоплює кілька важливих 

сфер регуляторного середовища, що стосу-

ються суб’єктів господарювання. Він надає 

кількісні показники щодо: регулювання за-

початкування бізнесу, роботи з дозволами на 

будівництво, отримання електроенергії, ре-

єстрації власності,  отримання  кредиту, за-

хисту інвесторів, сплати податків, зовніш-

ньої торгівлі, забезпечення виконання конт-

рактів та  врегулювання  неплатоспромож-

ності, а також характеризує особливості пра-

цевлаштування [4]. 

Перше дослідження, опубліковане в 

2003 році, охоплювало 5 наборів показників 

та 133 економіки. На сьогодні дослідження 

охоплює 11 наборів показників та 190 еконо-

мік. «Оцінка країн по сприятливості умов ве-

дення бізнесу здійснюється від 1 до 190. Ви-

сокий рейтинг легкості ведення бізнесу озна-

чає, що нормативно-правові умови більш 

сприятливі для створення і функціонування 

місцевої фірми» [4]. 

За рік в Україні в загальному рейтингу 

покращилась позиція.  «Від початку  розра-

хунку рейтингу у 2006 р. Україна займала в 

ньому не найкращі позиції. Лише в 2015 р. 

країна потрапила до першої сотні. Найнижчу 

позицію Україна займала в рейтингу 2012 

році 152 місце зі 183. Минулого року ми до-

сягли найвищої позиції – 71 місце серед 190 

країн світу. Хоча цьогорічний результат і не-

поганий, але далеко не найкращий навіть се-

ред країн пострадянського простору. Серед 

пострадянських країн: Литва – на 11 місці, 

Естонія – на 18, Латвія – на 19, Казахстан - 

25, РФ – 28, Молдова – 48, Білорусь – 49» [3]. 

Підвищення країни в рейтинг відбулося 

за рахунок наступних факторів:  

– Україна спростила процес отримання 

дозволів на будівництво: усунула вимогу про 

наймання зовнішнього спостерігача і запро-

вадила систему онлайн-повідомлень (з 30-го 

на 20 місце за показником «Отримання        

дозволів на будівництво»); 

– Україна спростила умови отримання 

електроенергії завдяки оптимізації випуску 

технічних умов і впровадженню системи     

географічної інформації (із 135-го на 128     

місце за показником «Підключення до елект-

ромереж»); 

– Україна спростила реєстрацію влас-

ності завдяки підвищенню прозорості сис-

теми управління земельними ресурсами (з 

63-го на 61 місце за показником «Реєстрація 

власності»); 

– Україна посилила захист міноритар-

них інвесторів, вимагаючи більш докладного 

розкриття даних про операції компаній із за-

цікавленими сторонами, які можуть бути по-

в'язані з мажоритарними власниками (із 72-

го на 45 місце за показником «Захист інвес-

торів»); 

– Україна скоротила час на імпорт       

завдяки спрощенню вимог сертифікації від-

повідності для автозапчастин (із 78-го на 74 

місце за показником «Міжнародна торгів-

ля»); 

– Україна поліпшила доступ до кредит-

ної інформації шляхом створення держав-

ного кредитного реєстру в Нацбанку (з 32-го 

на 37 місце за показником «Отримання кре-

дитів») [3]. 

Однак, за такими не менш важливими 

показниками, як «Реєстрація бізнесу», «За-

безпечення виконання контрактів», «Оподат-

кування», «Вирішення питань неплатоспро-

можності» позиції значно впали. 

Показник «Міжнародна торгівля» фіксує 

час і витрати, пов'язані з логістичним процесом 

експорту та імпорту товарів, вимірює час і      

вартість (без урахування тарифів), пов’язаних 

із трьома наборами процедур – документаль-

ним дотриманням, дотриманням кордонів та 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459, Economics Bulletin,  2021,  №192_________________________________________



внутрішніми перевезеннями – в рамках загаль-

ного процесу експорту або імпорту вантажу 

товару [4].  

«Рейтинг Doing Business є інструмен-

том для вимірювання: сприятливості бізнес-

клімату (наскільки просто, легко, швидко та 

недорого можна започаткувати бізнес та     

вести його без надмірного втручання з боку 

держави в умовах чесної конкуренції); рівню 

підприємницької активності та рівню коруп-

ції (країни з хорошим Рейтингом зазвичай 

мають більш високий рівень підприємниць-

кої активності та більш низький  рівень  ко-

рупції); рівню конкурентоздатності країни 

(впровадження кращих світових практик з 

регулювання та поліпшення позиції країни 

веде до зростання економіки та покращення 

стандартів життя населення, як то створення 

нових робочих місць, зростання доходів)» 

[1]. 

Тому за допомогою оцінки даного рей-

тинг можна розкрити і вплив його основних 

складових на державну зовнішньоторговель-

ну політики  країни. Адже, як  показало до-

слідження, на сьогодні у зв’язку з існуванням 

проблем  в сфері формування  вартості  ім-

порту та експорту, термінів оформлення екс-

портно-імпортних операцій на кордоні, існує 

необхідність перегляду та внесення змін в 

стратегію розвитку державної зовнішньотор-

говельної політики України. 

5. Індекс ефективності логістики – ін-

декс, що формується Світовим банком та роз-

криває питання здійснення постачання товарів 

та стан торгової логістики на національному та 

міжнародному рівні. Індекс визначається на   

підставі стандартизованої анкети, що буду-

ється  як онлайн-опитування. Дослідження ба-

зується на результатах опитувань транснаціо-

нальних логістичних компаній, не врахову-

ються думки споживачів і особливості окре-

мих держав (наприклад, наявність виходу до 

моря, площа території країни тощо). Значення 

Індексу коливаються від 1 до 5, де 1 – низькі 

показники логістики; 5 – високі показники.  

Індекс ефективності логістики – це се-

редньозважена оцінка балів за шістьма осно-

вними вимірами: 1) Ефективність процесу 

оформлення (тобто швидкості, простоти та 

передбачуваності формальностей) органами 

прикордонного контролю, включаючи мит-

ницю; 2) Якість торгової та транспортної ін-

фраструктури (наприклад, порти, залізниці, 

дороги, інформаційні технології); 3) Прос-

тота організації відправлень за конкуренто-

спроможною ціною; 4) Компетентність та  

якість логістичних послуг (наприклад, транс-

портні оператори, митні брокери); 5) Можли-

вість відстеження вантажів; 6) Своєчасність 

відправлення до пункту призначення в межах 

запланованого або очікуваного терміну дос-

тавки [6]. 

У 2018 році в оцінці індексу  ефектив-

ності логістики взяли участь 160 країн світу. 

Україна ввійшла в десятку країн від 61 до 71 

з показником 2.83, посівши 66 місце. Зок-

рема, Україна піднялась на 14 позицій в  по-

рівнянні з попереднім дослідженням, прове-

деним у 2016 році. До десятки даних країн 

входять: Аргентина, Еквадор, Кувейт, Іран, 

Сербія, Україна, Єгипет, Кенія, Мальта, Лат-

вія та Казахстан.  

У 2016 році Україна посіла 80 місце, 

ввійшовши в десятку країн від 75 до 85 з по-

казником 2.74 бали, що свідчило про погір-

шення логістичної ефективності порівняно з 

минулим роком, відставання від інших країн, 

незважаючи на значний потенціал розвитку 

логістичної галузі. Серед 10 країн до пере-

ліку яких входить Україна найвищі позиції 

займають: Алжир з оцінкою 2.77 та Сербія – 

2.76, найнижчі ж Гайана, яка посіла 85 місце 

з показником 2.67 та Мозамбік, Індекс якого 

– 2.68. 

Висновки. Результати здійсненого до-

слідження дозволили визначити місце Укра-

їни в міжнародних рейтингах, що характери-

зують розвиток зовнішньої торгівлі:  

1) за Індексом економічної свободи 

(Index of Economic Freedom), що розрахову-

ється Wall Street Journal і Heritage Foundation, 

Україна відноситься до країн із найнижчим 

рівнем свободи (в т. ч. торговельної) і харак-

теризується як «переважно не вільна» країна;  

2) за Індексом залучення у світову тор-

гівлю (Enabling Trade Index) за даними Все-

світнього економічного форуму у 2016 році 

ситуація в Україні суттєво погіршилася –    

місце країни опустилося на 95 місце зі 136 

країн порівняно з 2014 роком (83 місце);  

3) за рівнем конкурентоспроможності 

(Global Competitiveness Index) за даними Все-
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світнього економічного форуму Україна по-

сіла 85 місце у 2019 р. та втратила 2 позиції 

порівняно з 2018 р. Хоча другий рік поспіль 

покращуються позиції країни за критерієм 

«ринок товарів» – з 73-го на 57-ме місце;  

4) за Індексом легкості ведення бізнесу 

(Doing Business) за даними Світового банку 

Україна займає найнижчі позиції серед країн-

сусідів (64 місце у 2020 р.);  

5) за Індексом логістичної ефективності 

(Logistics Performance Index) за даними Сві-

тового банку в 2018 р. Україна зайняла 66   

місце, що свідчить про недостатній рівень 

розвитку транспортної інфраструктури (не-

обґрунтовані витрати на обслуговування до-

ріг, незадовільний фінансовий стан і управ-

ління державних залізниць, слабка надій-

ність портів).  

Це негативним чином позначається на 

розвитку експортно-імпортних операцій, ін-

вестиційній привабливості країни та зацікав-

леності суб’єктів господарювання у виході 

на зовнішні ринки товарів і послуг. 

Проаналізовані індекси відображають 

низьку якість інституційного середовища в 

Україні як передумови тінізації економічних 

відносин як загрози державної безпеки. В та-

ких умовах активна політика державного 

втручання може сприяти зниженню розмірів 

тінізації економіки, проте в українських реа-

ліях даний підхід не є найкращим, оскільки 

зарегульованість економічних процесів при-

звела суб’єктів господарювання до пошуку 

шляхів оптимізації такого впливу, особливо 

податкового. 

 

Література 
1. Аналітичний огляд «Місце України у рей-

тингу світового банку «Doing business». URL: 

https://cutt.ly/tvAPms0. 

2. Białowąs T. Wzrost znaczenia Chin w 

gospodarce światowej, Annales Universitatis Mariae 

Curie-Skłodowska Lublin Polonia. 2005. Vol. XXXIX. 8 

sectio H. P. 113–126, 119. URL: 

http://www.msg.umcs.lublin.pl/chiny05.PDF. 

3. Doing Business 2020. За рахунок чого Укра-

їна піднялась в рейтингу на 64 сходинку. URL: 

https://bin.ua/top/241630-doing-business-2020-za-

raxunok-chogo-ukrayina.html 

4. DOINGBUSINESS. Оценка Бизнес Регули-

рования. URL: 

https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomi

es/ukraine#DB_tab 

5. Economic freedom. Country Rankings. URL: 

http://www.heritage.org/index/ranking 

6. International scorecard. URL: 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard 

7. Schwab K. The Global Competitiveness Report 

2019. World Economic Forum, 2020. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompet

itivenessReport2019.pdf 

8. The Global Enabling Trade Report 2010. URL: 

https://www.oecd.org/trade/aft/46303735.pdf 

9. The Heritage Foundation: Індекс економічної 

свободи. URL: https://ueff.org/uk/indeksy/75-indeks-

ekonomichnoi-svobody-ukrainy 

10. The WTO Data portal. URL: 

https://data.wto.org/ 

11. World Economic Forum The Global Enabling 

Trade Report 2016. URL: 

http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-

2016/ 

12. World Economic forum. Reports. URL: 

https://www.weforum.org/reports 

 

References 
1. Analitychnyy ohliad «Mistse Ukrainy u rey-

tynhu svitovoho banku «Doing business». Retrieved from 

https://cutt.ly/tvAPms0 . 

2. Białowąs, T. (2005). Wzrost znaczenia Chin w 

gospodarce światowej, Annales Universitatis Mariae 

Curie-Skłodowska Lublin Polonia. Vol. XXXIX. 8 sectio 

H. P. 113-126, 119. Retrieved from 

http://www.msg.umcs.lublin.pl/chiny05.PDF [in Polish]. 

3. Doing Business 2020. Za rakhunok choho 

Ukraina pidnialas v reytynhu na 64 skhodynku. Retrieved 

from https://bin.ua/top/241630-doing-business-2020-za-

raxunok-chogo-ukrayina.html. 

4. DOINGBUSINESS. Otsenka  Biznes Reguliro-

vaniya. Retrieved from 

https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomi

es/ukraine#DB_tab . 

5. Economic freedom. Country Rankings. Re-

trieved from http://www.heritage.org/index/ranking [in 

English]. 

6. International scorecard. Retrieved from 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard. 

7. Schwab, K. (2020). The Global 

Competitiveness Report 2019. World Economic Forum,. 

Retrieved from 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompet

itivenessReport2019.pdf. 

8. The Global Enabling Trade Report 2010. Re-

trieved from 

https://www.oecd.org/trade/aft/46303735.pdf. 

9. The Heritage Foundation: Індекс економічної 

свободи. URL: https://ueff.org/uk/indeksy/75-indeks-

ekonomichnoi-svobody-ukrainy. 

10. The WTO Data portal. Retrieved from 

https://data.wto.org/. 

11. World Economic Forum The Global Enabling 

Trade Report 2016. Retrieved from 

http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-

2016/. 

12. World Economic forum. Reports. Retrieved 

from https://www.weforum.org/reports. 

 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459, Economics Bulletin,  2021,  №194_________________________________________

https://cutt.ly/tvAPms0
http://www.msg.umcs.lublin.pl/chiny05.PDF
https://bin.ua/top/241630-doing-business-2020-za-raxunok-chogo-ukrayina.html
https://bin.ua/top/241630-doing-business-2020-za-raxunok-chogo-ukrayina.html
https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/ukraine#DB_tab
https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/ukraine#DB_tab
http://www.heritage.org/index/ranking
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.oecd.org/trade/aft/46303735.pdf
https://ueff.org/uk/indeksy/75-indeks-ekonomichnoi-svobody-ukrainy
https://ueff.org/uk/indeksy/75-indeks-ekonomichnoi-svobody-ukrainy
https://data.wto.org/
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/
https://www.weforum.org/reports


ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗИЦИЙ УКРАИНЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ                         

РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА СИСТЕМУ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТЕНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ КАК УГРОЗЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В. В. Ксендзук, к. э. н., доцент, Т. П. Назаренко, к. э. н., доцент, И. В. Супрунова, к. э. н.,     

доцент, Государственный университет «Житомирская политехника» 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: срав-

нительного анализа и группировки – при обобщении роли и места Украины в международных 

рейтинговых показателях развития внешней торговли; анализа и синтеза – при характеристике 

международных рейтингов; индукции и дедукции – для обозначения выводов и обоснование 

целесообразности развития механизмов государственного управления внешнеэкономической 

деятельностью страны, учитывая изменения, происходящие в рейтинговых позициях ведущих 

международных показателей развития внешней торговли. 

Результаты. Украина относится к странам с низким уровнем свободы (в т. ч. торговой) 

и характеризуется как «преимущественно несвободная» страна. Индекс логистической эффек-

тивности подтверждает недостаточный уровень развития инфраструктуры (необоснованные 

расходы на обслуживание дорог, неудовлетворительное финансовое состояние и управление 

государственными железными дорогами, слабая надежность портов). По Индексу вовлечен-

ности в мировую торговлю ситуация в Украине существенно с каждым годом ухудшается. По 

уровню конкурентоспособности Украина потеряла 2 позиции, однако второй год подряд улуч-

шается место страны по критерию «рынок товаров». По Индексу легкости ведения бизнеса 

Украина занимает низкие позиции среди по сравнению со странами-соседями. Полученные 

результаты свидетельствуют о низких позиции страны по сравнению с другими развивающи-

мися странами, в проанализированных международных рейтингах и необходимость измене-

ний в системе государственного управления внешнеторговыми отношениями в контексте де-

тенизации национальной экономики. 

Новизна. Осуществлена оценка состояния и развития внешней торговли Украины за 

определения страны в международных рейтингах: индекс экономической свободы; индекс во-

влеченности в мировую торговлю; индекс конкурентоспособности; индекс легкости ведения 

бизнеса; индекс логистической эффективности. 

Практическая значимость. Проанализированы международные рейтинги о состоянии 

и развитии внешней торговли Украины. Полученные результаты исследования являются ос-

нованием для совершенствования механизмов формирования и реализации государственной 

внешнеторговой политики, что положительно будет влияют на развитие экспортно-импорт-

ных операций, инвестиционную привлекательность страны и заинтересованность субъектов 

хозяйствования в выходе на внешние рынки товаров и услуг. 

Ключевые слова: государственное управление, внешняя торговля, индекс экономиче-

ской свободы, индекс вовлеченности в мировую торговлю, индекс конкурентоспособности, 

индекс легкости ведения бизнеса, индекс логистической эффективности, тенизация эконо-

мики, государственная безопасность. 

 

INFLUENCE ON THE SYSTEM OF PUBLIC GOVERNANCE CHANGE OF UKRAINE’S 

POSITIONS IN INTERNATIONAL RATING INDICATORS OF FOREIGN TRADE 

DEVELOPMENT IN THE CONTEXT  OF THE NATIONAL ECONOMY SHADOWING AS A 

THREAT TO STATE SECURITY 

V. V. Ksendzuk, Ph. D (Econ.), Associate Professor, T. P. Nazarenko, Ph. D (Econ.), Associate 

Professor, I. V. Suprunova, Ph. D (Econ.), Associate Professor,  

Zhytomyr Polytechnic State University 

 

Methods. The results are obtained through the use of methods: comparative analysis and group-

ing – in generalizing the role and place of Ukraine in international ranking indicators of foreign trade; 
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analysis and synthesis – in characterizing international rankings; inductions and deductions - to out-

line the conclusions and justify the feasibility of developing mechanisms for public management of 

foreign economic activity of the country, taking into account changes in the ranking positions of 

leading international indicators of foreign trade. 

Results. Ukraine is one of the countries with the lowest level of freedom (including trade) and 

is characterized as a «mostly not free» country. The index of logistics efficiency confirms the insuf-

ficient level of development of transport infrastructure (unreasonable costs for road maintenance, 

unsatisfactory financial condition and management of state railways, poor reliability of ports). Ac-

cording to the World Trade Attraction Index, the situation in Ukraine is significantly deteriorating 

every year. According to the level of competitiveness, Ukraine has lost 2 positions, but for the second 

year in a row the country's place is improving according to the criterion of «goods market». According 

to the Ease of Doing Business Index, Ukraine ranks lowest among neighboring countries. The results 

obtained indicate a low position of the country, compared to other developing countries, in the ana-

lyzed international rankings and the need for changes in the system of public administration of foreign 

trade relations in the context of de-shadowing the national economy. 

Novelty. An assessment of the state and development of Ukraine's foreign trade was made by 

determining the country's place in international rankings: index of economic freedom; index of in-

volvement in world trade; competitiveness index; ease of doing business index; logistics efficiency 

index. 

Practical value. International ratings on the state and development of Ukraine’s foreign trade 

are analyzed. The results of the study are the basis for improving the mechanisms of formation and 

implementation of state foreign trade policy, which will positively affect the development of export-

import operations, investment attractiveness of the country and the interest of businesses in entering 

foreign markets for goods and services. 

Keywords: public administration, foreign trade, Index of Economic Freedom, Enabling Trade 

Index, Global Competitiveness Index, Ease of Doing Business Index, Logistics Performance Index, 

shadowing of the economy, state security. 
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ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК: СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Ю. В. Дубєй, к. е. н., доцент, НТУ «Дніпровська політехніка»,  

yuliya.dubey@gmail.com, orcid.org/0000-0003-3415-3470 

 

Методологія дослідження. В процесі дослідження використано наступні загальнонау-

кові методи: абстрагування, системного та еволюційного підходів – при з’ясуванні сутності 

категорій «техніко-технологічна система» та «техніко-технологічний розвиток»; логічного та 

порівняльного аналізу – при виокремленні тенденцій техніко-технологічного розвитку в умо-

вах глобалізації.  

Результати. Проаналізовано особливості системного підходу та методології еволюцій-

ної теорії. Розглянуто сутність категорії «рутина» та доведено можливість застосування мето-

дології еволюційної теорії для аналізу закономірностей техніко-технологічного розвитку. Ви-

значено, що техніко-технологічна система – це сукупність взаємопов’язаних рутинних проце-

сів та дій, які виникають при взаємодії техніки, технології та людини. Доведено, що техніко-

технологічний розвиток представляє собою зміну характеристик техніки, технології та рутини, 

що супроводжується технологічним розривом.  Розглянуто еволюційну та революційну форми 

техніко-технологічного розвитку.  Проаналізовано динаміку відносних показників витрат на 

виконання НДР у ВВП та експорту високотехнологічної продукції по окремих країнах світу, 

виокремлено тенденції техніко-технологічного розвитку в умовах глобалізації. Підкреслено 

необхідність технологічної модернізації вітчизняної економіки. 

Новизна. На основі системного та еволюційного підходів удосконалено визначення ка-

тегорій «техніко-технологічна система» та «техніко-технологічний розвиток». 

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані в практичній 

діяльності державних органів влади при формуванні інноваційної політики країни.  

Ключові слова: техніко-технологічна система, техніко-технологічний розвиток, техно-

логічний розрив, рутина, науково-дослідні розробки, високотехнологічний експорт, глобалі-

зація. 

 

Постановка проблеми. Інноваційний 

розвиток є невід’ємною частиною руху су-

часної світової економіки, а ефективне вико-

ристання інновацій стає вирішальним факто-

ром соціально-економічного прогресу, умо-

вою вирішення поточних проблем та необ-

хідним підґрунтям для ефективного розвитку 

в майбутньому. Реалізація інноваційних 

принципів  соціально-економічного розвитку 

має базуватися на відповідній техніко-техно-

логічній основі економічної діяльності та 

сприятливому інноваційному кліматі, який 

мотивує до інноваційних змін на всіх рівнях 

економічної системи. Як свідчить вітчизняна 

практика, подібні принципи діяльності ще не 

набули масового розповсюдження, дієві ме-

ханізми до інноваційного оновлення повною 

мірою ще не сформовані, а техніко-техноло-

гічна база вітчизняної економіки більшою мі-

рою не відповідає вимогам постіндустріаль-

ного суспільства. Тому вітчизняна економіч-

на наука повинна продовжувати пошук шля-

хів виходу із даної ситуації та пропонувати 

обґрунтовані рекомендації щодо модерніза-

ції економіки України. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій.  Дана  проблематика  активно   аналізу-

валася та аналізується  сьогодні  у  світовій  

та вітчизняній економічній думці. У цьому 

відношенні  достатньо  згадати  фундаторів  

теорії  інноваційних  та  технологічних   змін  
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М. Кондратьєва [1] та Й. Шумпетера [2], ви-

сновки яких щодо джерел та механізмів інно-

ваційно-технологічного розвитку є загально-

визнаними у сучасній економічній теорії. Се-

ред сучасних вітчизняних дослідників необ-

хідно виокремити, на нашу думку, Л. Феду-

лову [3], яка аналізує проблеми розвитку на-

ціональних інноваційних систем, Л. Заброд-

ську [4], праці якої присвячені питанням ви-

окремлення інноваційних пріоритетів нау-

ково-технічного розвитку, Ю. Пилипенка, 

який розглядає питання інноваційного роз-

витку суспільства через призму розвитку те-

хнологічної структури економіки [5] та бага-

тьох інших вчених. Разом з тим, зважаючи на 

незадовільну економічну практику, теорети-

чне обґрунтування  даної   проблематики  не-

обхідно продовжити. На наш погляд, одним 

із напрямів реалізації  цього  завдання  є  по-

дальше обґрунтування методологічних засад 

дослідження техніко-технологічного розвит-

ку, у тому числі і відповідного категоріаль-

ного апарату. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є з’ясування сутності категорій «тех-

ніко-технологічна система» та «техніко-тех-

нологічний розвиток», а також виокремлення 

тенденцій техніко-технологічного розвитку в 

умовах глобалізації. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Техніко-технологічний розвиток сус-

пільства є багатогранним поняттям, яке відо-

бражає рух економічної системи у часі й  

просторі, відтворює перехід від одного стану 

розвитку техніки й технологій до іншого. У 

найбільш загальному плані вся історія  люд-

ства була, є й буде історією його прагнення  

забезпечити якомога кращі умови  для  все-

бічного задоволення потреб. А оскільки такі 

умови прямим і безпосереднім чином зале-

жали  і залежать від  рівня розвитку техніки, 

технології та кваліфікації працівників, то 

саме рівень цих складових з історичної точки 

зору завжди були ключовими у нарощуванні 

обсягів виробництва та задоволення поточ-

них та перспективних потреб. Однак, як свід-

чить історія, технічні винаходи та їх безпосе-

реднє втілення у виробництві час від часу по-

роджують справжні революції, що змінюють 

не тільки техніко-технологічну основу виро-

бництва, але й всі економічні, соціальні та ін-

ституціональні умови функціонування суспі-

льства. Тому дуже важливим виявляється ро-

зуміння того, на якій стадії розвитку знахо-

диться у кожен даний момент певна країна 

для того, щоб спрогнозувати її майбутнє та 

забезпечити поступальний рух до кращого 

стану.  

Подібне розуміння повинно спиратися і 

на відповідний методологічний апарат дос-

лідження поточного та прогнозного техніко-

технологічного стану суспільства. У цьому 

відношенні нам імпонує точка зору вітчизня-

ного дослідника Ю. Пилипенка, який виділяє 

техніко-технологічну систему у якості струк-

турного елементу більш загального явища – 

економічної системи. Особливістю структу-

рно-функціональної методології, яка була 

ним застосована до аналізу соціально-еконо-

мічних процесів, є представлення суспільс-

тва, як «…взаємопов’язаної цілісності куль-

турної, демографічної, економічної, політич-

ної, інституціональної та технологічної під-

систем» [5, с.27]. Така цілісність  суспільної 

надсистеми забезпечується на основі взаємо-

проникнення одних підсистем в інші та їх 

взаємозв’язку. На його думку «…кожна під-

система суспільства виконує свою, специфі-

чну роль та свою функцію у функціонуванні 

суспільства у цілому взаємозв’язок даних пі-

дсистем через взаємне доповнення та не су-

перечливість виконуваних функцій, є однією 

із головних ознак стійкості системи у ці-

лому» [5, с.29]. 

Застосування подібного методологіч-

ного підходу дозволило Пилипенко Ю. пред-

ставити модель соціально-економічної сис-

теми як «…ієрархічне утворення, яке струк-

турно включає в себе змістовне ядро свого 

саморозвитку і функціонально йому підпо-

рядковані елементи всіх інших підсистем   

суспільства» [5, с.31]. Відповідно, на його  

думку, техніко-технологічна підсистема еко-

номічної системи є результатом виконання 

технологічною системою своїх    внутрішньо-

системних функцій, а саме безпосереднього 

визначення особливостей « … використання 

знань та вмінь в процесі  економічної  діяль-

ності. Характер технологічних процесів  де-

термінує склад і структуру економічних ре-

сурсів у виробничих процесах, рівень квалі-

фікації працівників, обсяги і структуру 
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ВВП». У цілому дослідник характеризує тех-

ніко-технологічну підсистему як «сукупність 

знань та вмінь економічних суб’єктів щодо 

способів перетворення економічних ресурсів 

у життєві блага» [5, с.36]. 

Ми погоджуємося із Ю. Пилипенко та 

іншими авторами щодо необхідності застосу-

вання системного підходу для аналізу тех-

ніко-технологічних закономірностей еконо-

мічних процесів. Відтак, ми вважаємо, що 

дослідження характеристик техніко-техноло-

гічного розвитку повинно попередньо базу-

ватися на розумінні сутності техніко-техно-

логічної  системи. Згідно   з  найбільш  роз-

повсюдженими в економічній літературі ви-

значеннями, система представляє собою су-

купність взаємопов’язаних елементів, які ха-

рактеризуються певними ознаками.  

По-перше, система представляє собою 

цілісне утворення, тобто вона складається із 

сумісних один з одним взаємодіючих або вза-

ємопов’язаних елементів, які представляють 

собою єдине ціле утворення. По-друге, сис-

тема характеризується сталими зв’язками 

між елементами, які її утворюють, причому 

ці внутрішньосистемні зв’язки є більш силь-

ними за ті, які виникають між елементами  

системи та іншими явищами та процесами, 

які в дану систему не входять. По-третє, на-

явність  певних інтегративних властивостей, 

які не характерні для елементів системи але 

властивих системі у цілому. І, по-четверте, 

система певним чином організована, тобто 

має внутрішні властивості для зменшення 

ступеню невизначеності або ентропії під 

впливом зовнішніх факторів [6, с. 47–49]. 

На нашу думку, необхідними структур-

ними елементами техніко-технологічної сис-

теми є: техніка, як сукупність різноманітних 

штучних матеріальних засобів людської дія-

льності, технологія, як спосіб перетворення 

речовини, енергії, інформації в процесі люд-

ської діяльності та, власне, сама людина, яка 

володіє певними  професійними здібностями 

щодо використання техніки і   технології в 

процесі виробництва життєвих благ та пос-

луг. Ці три структурних елемента   техніко-

технологічної системи є сумісними, їх взає-

модія в рамках визначеної виробничо-еконо-

мічної діяльності характеризується сталістю 

зв’язків та  має  інтегративні  властивості,  

оскільки кожний окремий елемент без ін-

шого втрачає свої системні якості, та,  нареш-

ті, система має свою організацію, яка визна-

чає її стійкість по  відношенню до  впливу  зо-

внішніх факторів.  

В контексті з’ясування сутності тех-

ніко-технологічного розвитку важливим є 

розуміння здатності техніко-технологічної 

системи до змін. У цьому відношенні доціль-

ним, на наш погляд, звернутися до  спадщини 

еволюційної економічної  теорії,  методоло-

гічною особливістю якої є підхід щодо по-

стійності  процесів  причинно-обумовлених 

змін всіх систем, розуміння  теперішнього як 

результату минулого та умови майбутнього. 

Однією із центральних ідей еволюціонізму є 

теорія рутин.  

Дане поняття було введено Річардом Р. 

Нельсоном  та  Сіднеєм Дж. Уінтером  сто-

совно дослідження особливостей діяльності 

фірм та визначено ними як «…нормальні та 

передбачувані» зразки поведінки [7, с.36]. На 

їх думку, необхідно виділяти три класи ру-

тин: 

1. Рутини, пов'язані з тим, що робить 

фірма в кожен момент часу при заданому на-

явному парку машин і обладнання та інших 

факторах виробництва, обсяг яких не можна 

легко збільшити за короткий термін. Автори 

позначили дані рутини як «функціональні ха-

рактеристики»; 

2. Рутини, які  визначають періодичне 

збільшення або зниження основного капіталу 

фірми (тобто факторів виробництва, постій-

них на коротких проміжках часу). Прийняття 

фірмою відповідного інвестиційного рі-

шення описується вченими по аналогії з ме-

ханізмом природного відбору генотипів, 

коли темп зростання фірми залежить від її ус-

піху або невдачі; 

3. Рутини, дія яких з плином часу моди-

фікує різні аспекти функціональних характе-

ристик фірми, що визначається існуючою іє-

рархією правил прийняття рішень. Відтак, 

дії, які безпосередньо стосуються процедур 

більш високого рівня (наприклад, обсте-

ження технології виробництва, використову-

ваної на сьогоднішній день або вивчення 

ряду можливих змін в політиці реклами) час 

від часу впливають на процедури нижчого  

рівня (такі, як техніка виробництва окремих 
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деталей або поточні правила прийняття рі-

шень з приводу витрат на рекламу), видозмі-

нюючи останні [7, c. 38–40]. 

Дане поняття рутини може бути засто-

сованим не тільки для характеристики діяль-

ності фірми, але і для окремого індивіду. В 

цьому аспекті виділяють технологічні ру-

тини, які полегшують вибір в ситуації неви-

значеності за умов недостатньої інформації 

та рутини відносин, які виконують функції 

зменшення витрат прийняття рішень та коор-

динації діяльності  (див. напр. [8]).  

Аналіз основних змістовних рис теорії 

рутин дозволяє, на наш погляд, включити ці 

нормальні та передбачувані зразки поведінки 

людини в якості необхідного функціональ-

ного елементу техніко-технологічної сис-

теми. Саме рутини визначають її стійкість по 

відношенню до впливу зовнішніх факторів, 

тобто організацію даної системи. Зрозуміло, 

що характер цих рутин є похідними  від ос-

новних структурних елементів техніко-тех-

нологічної системи – техніки, технології та 

людини, рутини визначаються цими елемен-

тами та змінюються разом з ними. Окрім 

того, саме рутини багато у чому визначають 

сумісність та сталість техніки, технології та 

людини, тобто наявність між ними систем-

ного зв’язку. 

 Проведений аналіз дозволяє предста-

вити нам техніко-технологічну систему як 

сукупність взаємопов’язаних рутинних про-

цесів та дій, які виникають при взаємодії  те-

хніки, технології та людини. Модель даної 

системи представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Техніко-технологічна система 

 

Як було зазначено вище, рутини харак-

теризують сталість та сумісність як окремих 

структурних елементів та к і системи в ці-

лому. Проте під впливом навколишнього се-

редовища всі системи змінюються – стають 

складнішими або простішими, зникають або 

перетворюються в якісно інші системи. Ін-

шими словами, системи розвиваються. 

У найбільш широкому значенні цього 

терміну розвиток означає «процес удоскона-

лення тих або інших елементів суспільних ві-

дносин, матеріально-речових складових сус-

пільства або соціально-економічних і матері-

альних систем у цілому, досягнення ними 

принципово нових якісних характеристик. 

Розвиток являє собою багатовимірний про-

цес глибокої модернізації та трансформації 

економічної і соціальної систем.  Розвиток є 

визначальною фазою в процесі невпинних 

економічних змін [9, с.70]. Ключовим, на 

наш погляд, у визначенні поняття «розвиток» 

А. Філіпенко, є акцент на удосконаленні еле-

ментів систем та на невпинності економічних 

змін. Ми підтримуємо думку даного провід-

ного вітчизняного дослідника, що такі нев-

пинні зміни обумовлюють формування прин-

ципово нових якісних характеристик елемен-

тів системи. Відтак, розвиток техніко-техно-

логічної системи, або техніко-технологічний 

розвиток – це, насамперед, зміна характерис-

тик техніки, технології та відповідних їх ру-

тин. 

Водночас, потребують уточнення пара-

метри таких змін. У цьому відношенні в еко-

номічній думці достатньо поширеною є       

точка зору щодо наявності певного життє-

вого циклу будь-якої технології, або, іншими 

словами, існує технологічний розрив. З тео-

ретичної точки зору сутність технологічного 

розриву аналізується в контексті загальної 

концепції нелінійних процесів розвитку сис-

тем, відтворення яких «… має певну спрямо-

ваність, але воно не підпорядковане жорсткій 

Людина Техніка 
Технологія 

Рутина Рутина 
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детермінації. У біфуркаційний період у сис-

темі переважну роль відіграють нестійкість 

до зовнішніх умов, випадковість. Постбіфур-

каційнй період, коли система переживає по-

рівняно більш стійкий стан, характеризу-

ється набуттям чинності причинно-наслідко-

вих зв’язків» [10, с.105]. У відповідності із 

такими методологічними принципами техно-

логічний розвиток описується за допомогою 

логістичної кривої, яку називають S-образ-

ною кривою, або технологічною траєкто-

рією. Дана S-крива демонструє нелінійний 

характер взаємозв’язку між витратами на    

технологію та результатами від її застосу-

вання: значні витрати і невисокі результати 

на першому етапі появи нових технологій, 

значна віддача за порівняно невисоких ви-

трат на другому етапі та незначні результати, 

які суттєво не змінюються навіть за рахунок 

нарощування витрат на дану технологію, на 

етапі її масового поширення.  

Подібну нелінійну закономірність тех-

нологічного розвитку було використано Р. 

Фостером для обґрунтування сутності техно-

логічного розриву. На його думку, це відмін-

ності між різними технологіями – тією,     

ефективність використання якої вичерпу-

ється на третьому етапі свого поширення та 

іншою, яка замінює попередню [11]. В  гра-

фічному вираженні, технологічний    розрив 

– це проміжок між парою S-подібних техно-

логічних кривих, коли одна технологія замі-

щує іншу (див. рис. 2). 

 
Рис. 2. Сутність технологічного розриву 

 

На даному рисунку зображений процес 

технологічного розвитку (технологічної тра-

єкторії) через заміщення одна одною двох  

технологій, життєвий цикл яких відображено 

за допомогою S-кривих (А і В, відповідно). 

Технологічно значимий результат від вико-

ристання даних технологій обмежено пев-

ними  параметрами (kmin – нижня  техноло-

гічна межа, що відображає стартові можли-

вості технології, kmax – верхня технологічна 

межа, що показує максимально можливий  

технологічно значимий результат). Відтак, 

технологічний розвиток являє собою стриб-

коподібний процес заміщення однієї техно-

логії іншою, що підвищує технологічні межі 

економічної діяльності  (відбувається техно-

логічний стрибок).  

Зважаючи на це, техніко-технологічний 

розвиток, на нашу думку, представляє собою 

зміну характеристик техніки, технології та 

відповідних їх рутин, що супроводжується 

технологічним розривом. Необхідно заува-

жити, що зміна технологічних меж (техноло-

гічного стрибка) може мати різний кількіс-

ний та якісний вимір, що залежить від харак-

теру технологічних нововведень. Якщо, на-

приклад, ці нововведення відбуваються через 

мікроінновації або поліпшуючі інновації, то 

величина технологічного стрибка є відносно 

 

 

kmaxВ 

 

 

kmaxА 

 

kminВ 

 

 

kminА 

В 

Технологічний 
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    Технологічна траєкторія 
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невеликою, а якісні характеристики техноло-

гії суттєво не змінюються. Коли ж технологі-

чний розрив відбувається під впливом базис-

них, а тим більше епохальних інновацій, то 

технологічна основа  економічної  діяльності 

зазнає якісних змін, що супроводжується 

значним кількісним ефектом. Це дозволяє ве-

сти мову про еволюційну та революційну фо-

рми техніко-технологічного розвитку в зале-

жності від характеристик нововведень, які 

викликали технологічний розрив. 

Дане теоретичне припущення можна 

використати, наприклад, для обґрунтування 

відмінностей в поняттях  «технологічне  від-

ставання» та «технологічний розрив», які в 

економічній літературі часто ототожнюють. 

На наш погляд, необхідність розмежування 

цих понять важливе не тільки з теоретичної, 

але й практичної точки зору, оскільки вони 

відображають різні якісні характеристики  

технологічного  розвитку. В першому випа-

дку (стосовно технологічного відставання) 

мова йде про еволюційні зміни в технологіч-

них процесах економічної діяльності,  а в 

другому – революційні, які супроводжу-

ються застосуванням інших  технологічних 

принципів при виробництві товарів та послуг 

на рівні окремих суб’єктів господарювання 

та в масштабах національних економік. 

Ми також у цілому погоджуємося із    

підходом до розмежування технологічного 

відставання та технологічного розриву на ос-

нові використання закономірностей S-кри-

вих (Вишневський В. П., Гаркушенко О. М. 

та Князєв С. І.).  На їх думку, технологічне 

відставання характеризується незначною від-

станню у технологічному розвитку між краї-

нами зі схожим рівнем доходів, які розвива-

ються переважно в межах одного  техноло- 

гічного укладу. Отримання конкурентних пе-

реваг у цьому випадку можливе  лише в ко-

роткостроковій перспективі, оскільки кра-

їни-конкуренти спроможні через механізми 

імітації або власні розробки повторити інно-

ваційні розробки «… досить швидко  і з  по-

рівняно незначними витратами коштів та 

часу, і, таким чином, повернути собі втрачені 

конкурентні позиції. У зазначеному випадку 

йдеться  про одну й ту ж S-подібну криву». 

Технологічний розрив – значна відстань у   

технологічному розвитку між країнами, ви-

никнення якої можливе:  

1) між країнами зі схожим рівнем дохо-

дів та однаковим технологічним укладом у 

разі появи в одній із них масштабних іннова-

цій революційного типу, що належать до ви-

щого технологічного укладу, або появи ком-

плексу інновацій еволюційного типу, що 

з’являються в таких    масштабах, які не доз-

воляють іншій країні в короткостроковому 

періоді створити власні та/або зімітувати 

аналогічні інновації для повернення кон-    

курентних позицій на світових ринках;  

2) між країнами, економіка яких харак-

теризується різними технологічними укла-

дами, та переважно з дуже відмінними рів-

нями доходів населення. Тобто, у такому ви-

падку йдеться або про перехід з однієї S-по-

дібної технологічної кривої на іншу, або про 

різні S-подібні криві» [12, c.11]. 

Дане питання є важливим не тільки з 

теоретичної точки зору, оскільки сучасна 

економічна практика свідчить про суттєво 

відмінні технологічні рівні розвитку окремих 

країн. Фактично мова йде про закріплення  

технологічної нерівномірності між розвину-

тими країнами світу та рештою країн. На сьо-

годні 7 розвинутих країн володіють 46 з 50 

макротехнологій, які забезпечують   вироб-

ництво наукомісткої продукції, що  дозволяє 

їм контролювати близько 80% світового     

ринку (див. напр. [13]). Зважаючи ж на те, що 

порушення такої монополії, або створення 

власної є складним і потребує не тільки знач-

них фінансових та інших витрат, але й  відпо-

відного   рівня розвитку наукової інфрастру-

ктури та інтелектуального капіталу, то така 

технологічна нерівномірність, найближчій  

перспективі, буде тільки посилюватися.  

Багато у чому подібне підсилення тех-

ніко-технологічної нерівномірності є наслід-

ком нерівномірності фінансового забезпе-

чення техніко-технологічних змін національ-

ними державами. Якщо подивитися на час-

тку витрат на виконання НДР у ВВП серед 

країн ЄС та порівняти їх з відповідним показ-

ником України, то очевидним є незадовіль-

ний стан фінансування науково-технічної 

сфери нашої держави.   Фактично,  частка  ви-

трат   на  НДР в нашій країні в три рази менша 

за відповідні показники Естонії та Словенії, 

та більше ніж в 4 рази порівняно з Німеччи-

ною (див. табл. 1).
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Таблиця 1 

Частка витрат на виконання НДР у ВВП та частка експорту високотехнологічної продукції 

по окремих країнах світу, % 

 

Країни Частка витрат на виконання НДР у 

ВВП 

Частка експорту високотехнологіч-

ної продукції у загальному обсязі 

експорту 

 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 

Болгарія 0,60 0,79 0,77 0,76 8,0 7,6 9,0  10,4 

Естонія 2,11 1,42 1,25 1,40 20,6 23,7 21,9 6,3 

Іспанія 1,30 1,24 1,19 1,24 7,4 6,9 7,8 6,8 

Латвія 0,66 0,69 0,44 0,64 11,4 17,7 17,2 20,6 

Литва 0,90 1,03 0,84 0,94 11,0 12,8 12,6 12,1 

Німеччина 2,88 2,88 2,94 3,13 17,3 17,3 18,2 15,8 

Польща 0,88 0,94 0,96 1,21 7,9 10,3 11,0 10,6 

Румунія 0,48 0,38 0,48 0,50 8,2 8,4 10,4 10,1 

Словаччина 0,80 0,88 0,79 0,84 9,6 11,1 10,8 10,6 

Словенія 2,56 2,37 2,01 1,95 6,7 6,4 7,2 6,8 

Угорщина 1,26 1,35 1,19 1,53 21,2 16,7 17,6 16,8 

Чехія 1,78 1,97 1,68 1,93 18,6 17,4 17,0 19,6 

Україна 0,67 0,60 0,48 0,47 7,0 7,7 7,4 5,6 

Побудовано за: [14, с.68,70; 15] 

 

Стан науково-дослідної сфери визначає 

і експортні можливості країн на ринках висо-

котехнологічної продукції. Позиції України 

за часткою експорту високотехнологічної 

продукції у загальному обсязі експорту є гір-

шими порівняно з більшістю країн Європи 

(табл.1). Це вимагає модернізації, спрямова-

ної на масове оновлення основного капіталу 

підприємств та інноваційні зміни економіки. 

Останні повинні відповідати сучасним трен-

дам 4-ї промислової революції та 6-го техно-

логічного укладу. Саме стимулювання розви-

тку інформаційно-цифрових технологій, біо- 

та нанотехнологій повинні стати основним 

об’єктом економічної політики держави.    

Висновки. Важливим методологічним 

підґрунтям дослідження закономірностей  

техніко-технологічного розвитку є застосу-

вання системного підходу та еволюційної те-

орії. Техніко-технологічна система є сукуп-

ністю взаємопов’язаних рутинних процесів 

та дій, які виникають при взаємодії техніки, 

технології та людини. В контексті методоло-

гії розвитку складних соціально-економіч-

них систем техніко-технологічний  розвиток  

можна  розглядати як зміну характеристик 

техніки, технології та рутини, що супрово-

джується технологічним розривом. В залеж-

ності  від  характеру інновацій та зумовлених 

ними кількісних і якісних результатів техно-

логічного розриву, доцільно вести мову про 

еволюційну та революційну форми техніко-

технологічного розвитку. Сучасна економіка 

свідчить про значну диференціацію його рів-

нів  серед країн. Для України, техніко-техно-

логічний рівень якої є незадовільним, необ-

хідні відповідні зміни, спрямовані на техно-

логічну  модернізацію  економіки. 
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: СУЩНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ В          

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Ю. В. Дубей, к. э. н, доцент, НТУ «Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. В процессе исследования использованы следующие обще-

научные методы: абстрагирование, системного и эволюционного подходов – при выяснении 

сущности категорий «технико-технологическая система» и «технико-технологическое разви-

тие»; логического и сравнительного анализа – при выделении тенденций технико-технологи-

ческого развития в условиях глобализации. 
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Результаты. Проанализированы особенности системного подхода и методологии эво-

люционной теории. Рассмотрена сущность категории «рутина» и доказана возможность при-

менения методологии эволюционной теории для анализа закономерностей технико-техноло-

гического развития. Определено, что технико-технологическая система – это совокупность 

взаимосвязанных рутинных процессов и действий, возникающих при взаимодействии тех-

ники, технологии и человека. Доказано, что технико-технологическое развитие представляет 

собой изменение характеристик техники, технологии и рутины, что сопровождается техноло-

гическим разрывом. Рассмотрены эволюционная и революционная формы технико-техноло-

гического развития. Проанализирована динамика относительных показателей расходов на вы-

полнение НИР в ВВП и экспорта высокотехнологичной продукции по отдельным странам 

мира, выделены тенденции технико-технологического развития в условиях глобализации. 

Подчеркнута необходимость модернизации отечественной экономики. 

Новизна. На основе системного и эволюционного подходов усовершенствованы опре-

деления категорий «технико-технологическая система» и «технико-технологическое разви-

тие». 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы в прак-

тической деятельности государственных органов власти при формировании инновационной 

политики страны. 

Ключевые слова: технико-технологическая система, технико-технологическое развитие, 

технологический разрыв, рутина, научно-исследовательские разработки, высокотехнологич-

ный экспорт, глобализация. 

 

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT: ESSENCE AND TRENDS            

UNDER GLOBALIZATION CONDITIONS 

Yu. V. Dubiei, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Dnipro University of Technology 

 

Methods. The following general scientific methods were used in the research process: abstrac-

tion, systems and evolutionary approaches – while clarifying the essence of such categories as 

«technical-technological system» and «technical-technological development»; logical and compara-

tive analysis – while identifying trends in technical and technological development in the context of 

globalization. 

Results. The specifics of the systems approach and methodology of evolutionary theory are 

analyzed. The essence of the «routine» category is studied and the possibility of applying the meth-

odology of evolutionary theory for the analysis of technical and technological development patterns 

is proved. It is defined that the technical-technological system is a set of interconnected routine pro-

cesses and actions that occur during the interaction of technics, technology and a human. It is proved 

that technical and technological development is a change in the characteristics of technics, technology 

and routine, accompanied by a technological gap. Evolutionary and revolutionary forms of technical 

and technological development are considered. The dynamics of relative indicators of R&D expend-

itures in GDP and exports of high-tech products to specific countries of the world are analyzed, trends 

of technical and technological development in the conditions of globalization are singled out. The 

need of technological modernization of the domestic economy is emphasized. 

Novelty. The definition of such categories as «technical-technological system» and «technical-

technological development» are improved on the basis of systems and evolutionary approaches. 

Practical value. The results of the study can be used in the public authorities` practice regard-

ing the formation of innovation policy of a country. 

Keywords: technical-technological system, technical-technological development, technological 

gap, routine, research and development, high-tech export, globalization. 
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MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MEDICAL 

AND HEALTH-IMPROVING TOURISM IN UKRAINE 

 

L. A. Bondarenko, Ph. D (Econ.), Dnipro University of Technology, 

Bondarenko.L.A@nmu.one, orcid.org/0000-0003-4904-7435 

 

Methods.The theoretical and methodological basis of the study is the scientific works of do-

mestic and foreign scientists related to various issues of the development of the field of medical and 

health-improving services, the prospects for the development of health tourism, the study of health 

tourism as an important area of activity in the regions; legislative and regulatory acts of Ukraine in 

this area, materials of specialized scientific conferences and symposia. 

Results. It is established that medical and health-improvingtourism is a promising and effective 

direction in the territorial aspect, in this regard, this type of tourism is proposed to be considered as a 

priority area of regional tourism policy. Specifics of formation of the system of organizational-eco-

nomic and institutional conditions and factors of sustainable development of medical and health-

improving tourism are considered. The problems and prospects of functioning and further develop-

ment of the sphere of medical and health-improving services in Ukraine are analyzed, and also the 

basic principles of the state management of medical and health-improving tourism for its sustainable 

development are formulated. 

Novelty.Practical recommendations for public administration, promotion and sustainable de-

velopment of health tourism in the region are substantiated and developed, taking into account its 

interaction with other subsystems of tourism. Practical recommendations for the formation of strate-

gic goals and objectives aimed at the sustainable development of medical and health-improving tour-

ism have been formulated. 

Practical value. The results of the study are the basis for the sustainable development of med-

ical and health-improving tourism, which is able to strengthen the health of the population, improve 

the quality of life and demographic situation in the country; to develop the infrastructure of medical 

and health-improving territories; to provide economic stability and profitability of all medical and 

health-improving complex. 

Keywords: health tourism, tourist services, regional programs, tourist infrastructure, sustainable 

development, management approaches, factors of production. 

 

Statement of problem. For today, medi-

cal and health tourism occupies one of the lead-

ing places in the tourism industry, because there 

is a significant reduction of population of eco-

nomically developed countries, the development 

of transport links, environmental pollution. Due 

to industrial development and active promotion 

of a healthy lifestyle, people are looking for re-

cuperation and recreation in environmentally 

clean regions. Medical and health tourism is 

based on natural resources: mineral waters, ther-

apeutic mud and climatic conditions that in com-

bination with each other have a positive effect 

on the treatment of various diseases.World ex-

perience shows that tourism as an important eco-

nomic factor can significantly affect the devel-

opment of the region and its attractiveness.  

Tourism-based regional development 

should be based on natural potential in harmony 

with the interests of the local population and an 

effective marketing campaign. 
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The economic consequences of tourism 

development are generally recognized in the fol-

lowing areas: increased income, employment, 

improved balance of payments structure and the 

formation of a favorable investment climate in 

the region. 

The share of tourism, as a branch of ser-

vices trade based on natural potential and it is the 

second after the trade in natural energy resources 

of the total money turnover in the world econ-

omy.The World Tourism Organization ranks 

treatment and wellness as one of the most im-

portant travel motivations. In recent years, the 

number of travel related to treatment and health 

improvement has increased significantly in the 

world. This type of tourism is gaining a global 

scale and tourist flows have covered all conti-

nents. The world market of medical and health-

improving tourism with characteristic institu-

tions, product, methods of organization and pro-

duction of services is being formed. For many 

countries, this type of tourism has been an im-

portant service industry and a significant source 

of income. 

Ukraine also has significant reserves in 

this industry, but for successful use it is neces-

sary innovative organizational, economic and 

managerial solutions, effective marketing devel-

opment programs, which requires generalization 

of world and domestic experience and the devel-

opment of an effective strategy for the sustaina-

ble development of medical and health-improv-

ing tourism and the tourism industryon the 

whole. 

Analysis of recent papers. The question 

of the organization of medical and health-im-

proving tourism and its place in the system of the 

tourist industry in the works of many foreign and 

domestic scientists is revealed. In particular, the 

problems of the development of medical and 

health-improving tourism are touched upon in 

the works of S. S. Halasyuk [5], V. Z. Khol-

yavka, Kh. S. Leshko, O. M. Mochulska, A. O. 

Kukhtiy [8], N. O. Kovalenko [9], A. A. Roma-

nova [12], L. O. Shpak [15] and others. The 

problems of state management of the tourism in-

dustry at the regional level areraised in the works 

of M. M. Bil [2], V. H. Herasymenko, 

H. K. Bedradina [7]. The management of the de-

velopment of medical and health-improving 

tourism is highlighted in the works of O. S. By-

lym [1], S. V. Dubinskyy [4], M. P. Malska, 

M. Y. Rutynskyy [10]. Medical and health-im-

proving tourism in the context of sustainable de-

velopment is studied by S. M. Chernovsky, 

N. S. Rybak [3]. 

At the same time, the issues of the for-

mation and development of medical and health-

improving tourism, taking into account the spe-

cifics of the Ukrainian tourism industry, remain 

insufficiently studied in the work of these and 

other authors, which determined the relevance of 

the topic of this study. 

Aim of the paper.Working-out the meth-

odological proposals for the management of sus-

tainable development of medical and health-im-

proving tourism at the national and regional lev-

els. 

Materials and methods. In accordance 

with the Law of Ukraine «On Resorts», sanato-

rium and resort establishments are health care in-

stitutions located on the territory of resorts and 

provide citizens with services of a therapeutic, 

preventive and rehabilitative format using natu-

ral healing resources [11]. 

The main sub-branches of medical and 

health-improving tourism are actually medical 

and health-improving tourism. Medical tourism 

is aimed at obtaining qualified assistance in clin-

ics, therapeutic manipulations, rehabilitation af-

ter operations, chronic diseases. Health-improv-

ing tourism aims to maintain a healthy body and 

maintain a balance between mental and physical 

health. Health-improving tourism, in turn, can 

be active (sports) and passive (beauty pro-

grams). 

The sanatorium-resort base of Ukraine is 

widely represented by sanatoriums of various 

forms of ownership and departmental subordina-

tion located in different regions of Ukraine. A 

variety of natural healing resources are widely 

used for treatment and rehabilitation: mineral 

waters of different chemical composition for 

both internal and external use, therapeutic mud, 

bischofite, ozokerite, clay and preformed physi-

cal factors. Classification of resorts in the pres-

ence of natural healing resources, their geo-

graphical location are presented in Figure [7]. 

It should be noted that for the effective 

functioning of resorts exclusively natural factors 

are not enough, the appropriate tourist infra-

structure must be established. 

Unfortunately, the further development of 

medical and health-improving tourism in 
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Ukraine is constrained because there is the lack 

of the necessary technical devices and buildings 

for the rational use of resort and natural-healing 

factors (pools, mud baths, etc.); special accom-

modation facilities for treatment, recovery and 

residence; as well as related infrastructure). 

 
 

Fig. 1. Classification of resorts in the presence of natural healing resources, geographical 

 location 

 
In some resort regions of Ukraine there are 

problems with water and electricity supply. The 

main task of the development of Ukrainian re-

gions, which have unique natural, climatic and 

healing resources, on the one hand, is to increase 

the supply of high-quality medical and health-

improving services based on the creation of tour-

ist and health-improving complexes that corre-

spond to the latest achievements of modern med-

icine and take into account consumer demand, 

and with the other hand, to get the maximum 

amount of impressions and entertainment. 

Forming a proposal, it should be taken 

into account that the medical and health-healing 

tourism market is undergoing noticeable 

changes. Traditional health resorts are no longer 

a place of treatment and recreation for elderly 

people and are becoming multi-functional health 

and wellness centers oriented for a wide range of 

clients, which is due to the following circum-

stances: 

1) changes in consumer preferences for 

medical and health-healing services (rehabilita-

tion programs are in demand; a healthy lifestyle 

is becoming fashionable); 

2) reorientation of resorts in connection 

with a reduction in funding from municipal, re-

gional and state authorities (sanatorium-resort 

establishments are forced to diversify their ser-

vices through animation activities, offering a 

wide range of health and recovery services, flex-

ible approach to the duration of courses). 

According to statistical materials up to 

2014, the geography of sanatorium-resort estab-

lishments in Ukraine largely corresponds to the 

territorial-component structure of recreational 

resources and recreational needs. At the same 

time it is necessary to focus attention on two 

groups of areas: 

− the leaders − the Autonomous Repub-

lic of Crimea (17 % of sanatorium-resort estab-

lishments of Ukraine), Donetsk (15 %), Odessa 

(12 %), Dnepropetrovsk (7 %), Nikolaev (5 %), 

Zaporozhye (5.5 %) regions; 

− the outsiders − Kirovograd, Vinnytsia, 

Zhytomyr, Khmelnytsky, Ternopil, Chernivtsi 

regions (less than 1 %) [6]. 

The dynamics of the number of sanato-

rium-resort establishments in recent years has 

tended to decrease.  

In 2014, one of the factors that influ-

enced the reduction in the number of establish-

ments was the occupation of the Autonomous 

Republic of Crimea, where the largest number of 

medical and health-healing complexes was lo-

cated. A similar situation occurred in eastern 

part of Ukraine, namely in Luhansk and Donetsk 

regions, where due to the anti-terrorist operation, 

many health-improving establishments were 

• Donetska, Zaporizka, Ivano-Frankivska, 
Kyyivska, Odeska, Khersonska regions

Climatic, 

balneological resorts

• Mykolayivska oblastClimatic resorts

• Vinnytska, Zakarpatska, Lvivska, Poltavska, 
Kharkivska, Dnipropetrovska regions

Balneological resorts
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closed. The dynamics of the number of sanato-

rium-resort establishments is presented in the ta-

ble. 

In total, according to the above statistical 

data, there is a negative trend: a decrease in san-

atorium-resort establishments from 320 in 2014 

to 288 in 2018. There is a significant decrease in 

the number of preventive health centers from 

118 in 2014 to 56 in 2018, a significant decrease 

in children's health and recreation establish-

ments from 13997 in 2014 to 9428 in 2018. This 

state of sanatorium and health resort and health 

establishments is explained by the difficult po-

litical and socio-economic situation in our coun-

try and the specifics of the implemented medical 

reform. 

 

Table 1 

Sanatorium-resort establishments of Ukraine  

Year 

Sanatorium-re-

sort establish-

ments with treat-

ment 

Sanatoriums Holiday houses 

Bases and other 

recreation facili-

ties 

Children's health 

and recreation 

facilities 

total 
beds, 

thousand 
total 

beds, 

thousand 
total 

beds, 

thousand 
total 

beds, 

thousand 
total 

beds, 

thou-

sand 

2010 510 141 234 19 290 60 1920 217 17342 196 

2011 508 141 224 19 280 59 1947 216 17703 194 

2012 484 133 185 18 286 60 1925 208 17744 188 

2013 477 132 165 15 271 57 1916 202 18549 191 

2014  320 79 118 17 90 17 1400 157 13977 126 

2015  309 78 79 12 76 15 1399 165 9743 113 

2016  291 70 63 10 73 14 1295 146 9669 112 

2017  284 71 55 10 67 12 1235 133 9745 106 

2018 288 64 56 8 70 12 1065 127 9428 108 

Source: [14] 

 

It should also be noted that in the past, san-

atorium-resort establishments worked more dy-

namically and were focused on the development 

of mass health improvement of the population. 

Unfortunately, in Ukraine there is still no 

clear idea of how sanatorium-resort establish-

ments should function in a freely competing 

market. And in practice we can observe two 

types of management approach to them − social 

and commercial. Social is characteristic mainly 

for state medical and health-healing establish-

ments, as well as for some corporations (Ukr-

zaliznytsia, Ukrposhta and so on). A more com-

mon commercial approach involves increasing 

the profitability of sanatorium-resort establish-

ments to ensure current and expanded reproduc-

tion. 

At the same time, the development of 

medical and health-healing tourism in Ukraine is 

hampered by a number of factors, which include: 

− the absence of a state program for the de-

velopment of medical and health-improving 

complexes (although mortality in the country is 

increasing every year and lifetime of the popula-

tion is decreasing); 

− the staff, involved in the implementation 

of medical and health-improving services, is 

lacking special knowledge and a responsible at-

titude towards their clients (the staff implement-

ing the services must understand the possible in-

dications and contraindications for certain dis-

eases, especially of diet and accommodation re-

gimes); 

− lack of benefits for utilities and tax pay-

ments for medical and health-improving estab-

lishments; 

− lack of the open and efficient system of 

informing the population about the possibilities 

of Ukrainian resorts and health-improving com-

plexes. 

However, despite the negative dynamics, 

there are conditions for the development of med-

ical and health-improving tourism. 

Attracting foreign citizens for treatment 

and rehabilitation in Ukraine will contribute to 

the restoration of the medical industry and the 

development of certain recreational regions in 
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our country, create new jobs and suspend migra-

tion processes when the most qualified special-

ists go abroad. Wealthy Ukrainians willingly use 

this direction for treatment in foreign medical es-

tablishments in Israel, the Czech Republic, Ger-

many and other countries [12]. 

However, there is a problem of the devel-

opment of inbound tourism and especially med-

ical and health-improving tourism, because in 

the medical tourism sector, our state is difficult 

to compete with the leading clinics in Europe 

and the USA. 

Unfortunately, the development of medi-

cal and health-improving tourism is hampered 

by the level of service and not by the lack of 

high-tech medicine and qualified specialists. But 

the solution to this problem can be solved if there 

is a unified activity of medical establishments 

and travel agencies in providing the necessary 

and sufficient conditions for medical and health-

improving tourism. Relevant government insti-

tutions should play an important role in matters 

of both regulation, quality control of services, 

and organizational and financial support. 

The complexity of the situation in the tour-

ism sector of the national economy of Ukraine is 

that enterprises today are negatively affected by 

a set of unpredictable factors of mega-, macro- 

and meso-environment. 

Therefore, considering medical and 

health-improving tourism in the context of sus-

tainable development, it should be presented as 

an open system, divided into three interacting 

subsystems: economic, environmental and so-

cial. The development of tourism can signifi-

cantly affect the indicators of sustainable devel-

opment of the country through income growth, 

job creation, the necessary conditions for the re-

production of the mental and physical strength 

of the population, which is the basis for the 

growth of labor productivity and economic well-

being [8]. 

The author of the articlewill carry out a 

comprehensive assessment of the sustainable de-

velopment of the tourism industry in a country 

or a specific region through the services of med-

ical and health-improving tourism as a basis for 

developing economic mechanisms to compen-

sate for the lack of natural factors. 

In general, sustainable development over 

time, taking into account the main parameters, 

can be presented as follows: 

 
𝑑𝐹 (𝐿,𝐾,𝑁,𝐼)

𝑑𝑡 
≥ 0,    

   

where 𝐹 (𝐿, 𝐾, 𝑁, 𝐼)− sustainable develop-

ment function;  

L − labor resources;  

К − physical capital, means of production;  

N − natural resources;  

I − institutional factor. 

The ratio of factors of production indicates 

the need to keep and increase some aggregate 

production potential, which is determined by 

three types of capital. In this case, natural capital 

can decrease to such a level as long as this de-

crease can be compensated for by increasing the 

means of production used (technology, infra-

structure, roads, communications), raising the 

level of qualifications of specialists, etc. 

There are strong and weak stability of de-

velopment. Supporters of weak sustainability 

believe that it is possible to replace natural re-

sources with an institutional factor. This under-

standing of sustainable development is im-

portant for those regions or countries where the 

lack of natural resources is a brake for the devel-

opment of tourism services. In this case, medical 

and health-improving tourism, creating and 

strengthening the institutional element of sus-

tainability, will contribute to the development of 

the tourism industry as a whole and, due to this 

development, will ensure the economic strength-

ening of the region. 

The analysis of the available conditions 

and factors of production gives the chance of 

sustainable development of medical and health-

improving tourism. Close cooperation of all sub-

jects of the market of the analyzed direction of 

tourist services, joint efforts of specialists of 

medical and tourist branches, creation of favor-

able legislative conditions, allocation of target 

financing for restoration and maintenance of 

medical and health-improving establishments, 

development and active introduction of service, 

ensuring the security of the tourism industry will 

allow the development of inbound tourism, es-

pecially its medical and health-improving com-

ponent. 

The current state of the material and tech-

nical base of medical and health-improving es-

tablishments remains at a level far from the 

world standards. Therefore, the key strategic is-
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sues of public administration and local govern-

ment should be considered to increase the facil-

ities and their capacity, the establishment of a 

competitive market for recreational services. 

Based on the essence and basic principles 

of strategic planning and management in tour-

ism, the sustainable development of medical and 

health-improving tourist complex in the region 

presupposes the development and adoption of a 

number of consistent strategic decisions. Any 

strategic plan for the development of a regional 

tourist complex is based on a basic strategy. So, 

in 2017, by order of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine (dated March 16, 2017 No. 168-r), the 

«Strategy for the development of tourism and re-

sorts for the period up to 2026» [15] was ap-

proved, aimed at the effective use of available 

recreational resources, increasing the level of in-

ter-sectoral cooperation, stimulating the devel-

opment of market relations in the tourism and re-

sort spheres of activity, determining the pro-

spects for their further development. 

Giving due importance to the «Strategy for 

the development of tourism and resorts for the 

period up to 2026», it should be noted that the 

studied problems of sustainable development of 

medical and health-improving tourism are 

mostly general. The problem of the development 

of this direction of tourism in Ukraine is not well 

covered. 

The choice of a strategic approach as a 

basic one depends on the results obtained at the 

stages of strategic analysis and goal setting. 

There is an approach that can also be considered 

as basic for planning strategies for the develop-

ment of the field of medical and health-improv-

ing tourism in the region. The prospective devel-

opment of tourism should be a balanced combi-

nation of two strategic directions. 

The first must ensure the stability of the 

functioning of the existing socio-economic sys-

tem, that is, relate to simple reproductive pro-

cesses. 

The second strategic direction should help 

to strengthen the potential of the region, that is, 

be aimed at expanded reproduction. 

Within the framework of the chosen basic 

strategy for the development of medical and 

health-improving tourism in the region, it is ad-

visable to implement several strategic directions, 

including the long-term sustainable develop-

ment of a medical and health-improving and 

tourist complex; expanding the range of medical 

and health-improving services in the region, en-

tering new areas of activity; the formation of fa-

vorable conditions for the conduct of the tourist 

business within the medical and health-improv-

ing and tourist complex of the region [2]. 

In this connection, at the direction of or-

ganizing effective management of the sphere of 

medical and health-improving services in the 

Ukrainian regions, the author of the article pro-

poses to clarify the strategic goal: forming the 

conditions for the creation in Ukraine modern, 

competitive and highly effective medical and 

health-improving and tourist complex, accessi-

ble to all segments of the country's population. 

On the basis of the prerequisites and limi-

tations of the perspective development of tour-

ism in Ukraine, the goals of sustainable develop-

ment of medical and health-improving tourism 

have been formulated: 

− ensuring the right of citizens for the rest; 

− improving the quality of life of all seg-

ments of the population, increasing income and 

employment by ensuring economic growth; 

− replenishment of budgets of all levels, 

increase in income from tourism; 

− integration into the world economy. 

Based on the outlined strategic goals, the 

following tasks and program activities were 

identified: 

1. Creation of modern medical and health-

improving establishments in the regions that 

meet international standards. 

2. Creation of favorable conditions for the 

effective functioning of the facilities of medical 

and health-improving and tourist complex. 

3. Development of programs for the 

preservation of natural healing and recreational 

resources and improvement of the ecology of re-

sort areas, including measures to ensure environ-

mental safety, as well as to prevent man-made 

and environmental disasters. 

4. Intensification of completion of major 

institutional transformations. 

5. Accelerated promotion of Ukrainian 

health tourism to the international market, in-

creasing its competitiveness. 

6. Attracting investments in the field of 

medical and health-improving tourism. 

Having solved the intended tasks, it is pos-

sible to obtain the following results: 
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− strengthening the health of the popula-

tion, improving the quality of its life; 

− improvement of the demographic situa-

tion in the country; 

− development of the infrastructure of rec-

reational areas; 

− ensuring economic stability and profita-

bility of the entire medical and health-improving 

complex, 

− conservation, rational use, development 

of production of healing natural resources and 

their implementation in the domestic and foreign 

markets; 

− ensuring the work of medical and health-

improving institutions in market conditions, 

their transition to self-financing; 

− increasing the competitiveness of the 

Ukrainian medical and health-improving com-

plex in the international market. 

Working-out a strategy for the develop-

ment of a regional medical and health-improving 

and tourist complex and monitor its implemen-

tation, it is advisable to create a coordination 

center under regional government authorities, 

which will face the following tasks: ensuring the 

functioning of the strategic planning system in 

the field of regional medical and health-improv-

ing tourism; organizing the implementation of 

the development strategy in the field of medical 

and health tourism and monitoring the imple-

mentation of planned activities. 

Conclusions. Ukraine, with its rich poten-

tial of medical and health-improving resources, 

an extensive network of health-resort establish-

ments of various forms of ownership, a compet-

itive advantage in price, can become an influen-

tial representative of medical, especially health-

improving inbound tourism and satisfy the needs 

of domestic tourists. However, the development 

of medical and health-improving tourism in 

Ukraine needs support, coordinated actions 

within the entire tourism industry. 

One of the most important areas of effec-

tive management of the field of medical and 

health-improving services is the development 

and implementation of projects and programs for 

their development, providing an organizational 

and economic mechanism for interaction be-

tween the tourism administration, the private 

business and public sectors in order to coordi-

nate their activities. 
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УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ 

Л. А. Бондаренко, к. е. н., доцент, НТУ «Дніпровська політехніка» 

 

Методологія дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є на-

укові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, пов'язані з різноманітними питаннями роз-

витку сфери лікувально-оздоровчих послуг, перспектив розвитку лікувально-оздоровчого ту-

ризму, вивченням лікувально-оздоровчого туризму як важливого напряму діяльності в регіо-

нах; законодавчі та нормативні акти України в даній сфері, матеріали спеціалізованих науко-

вих конференцій і симпозіумів. 

Результати. Встановлено, що лікувально-оздоровчий туризм є перспективним і ефек-

тивним напрямком в територіальному аспекті, в зв'язку з цим даний вид туризму пропонується 

розглядати як пріоритетний напрямок регіональної політики в галузі туризму. Розглянуто   

особливості формування системи організаційно-економічних та інституційних умов і факторів 

сталого розвитку лікувально-оздоровчого туризму. Проаналізовано проблеми та перспективи 

функціонування і подальшого розвитку сфери лікувально-оздоровчих послуг в Україні, а та-

кож сформульовані основні принципи державного управління лікувально-оздоровчим туриз-

мом для його сталого розвитку. 

Новизна. Обґрунтовано і розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення дер-

жавного управління, стимулювання і сталого розвитку лікувально-оздоровчого туризму в ре-

гіоні з урахуванням його взаємодії з іншими підсистемами сфери туризму. Сформульовано 
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практичні рекомендації щодо формування стратегічних цілей та задач, направлених на сталий 

розвиток лікувально-оздоровчого туризму. 

Практична значущість. Отримані результати дослідження є основою для сталого роз-

витку лікувально-оздоровчого туризму, здатного зміцнити здоров'я населення, поліпшити  як-

ість його життя і демографічну ситуацію в країні; розвинути інфраструктуру лікувально-оздо-

ровчих територій; забезпечити економічну стабільність і прибутковість всього лікувально-

оздоровчого комплексу. 

Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, туристичні послуги, регіональні про-

грами підтримки, туристична інфраструктура, сталий розвиток, управлінські підходи, фактори 

виробництва. 

 
УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО          

ТУРИЗМА В УКРАИНЕ 

Л. А. Бондаренко, к. э. н., доцент, НТУ «Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. Теоретической и методологической основой исследова-

ния являются научные разработки отечественных и зарубежных ученых, связанные с различ-

ными вопросами развития сферы лечебно-оздоровительных услуг, перспектив развития ле-

чебно-оздоровительного туризма, изучением лечебно-оздоровительного туризма как важного 

направления деятельности в регионах; законодательные и нормативные акты Украины в дан-

ной сфере, материалы специализированных научных конференций и симпозиумов. 

Результаты. Установлено, что лечебно-оздоровительный туризм является перспектив-

ным и эффективным направлением в территориальном аспекте, в связи с этим данный вид 

туризма предлагается рассматривать как приоритетное направление региональной политики в 

области туризма. Рассмотрены особенности формирования системы организационно-эконо-

мических и институциональных условий и факторов устойчивого развития лечебно-оздорови-

тельного туризма. Проанализированы проблемы и перспективы функционирования и дальней-

шего развития сферы лечебно-оздоровительных услуг в Украине, а также сформулированы 

основные принципы государственного управления лечебно-оздоровительным туризмом для 

его устойчивого развития. 

Новизна. Обоснованы и разработаны практические рекомендации по обеспечению гос-

ударственного управления, стимулирования и устойчивого развития лечебно-оздоровитель-

ного туризма в регионе с учетом его взаимодействия с другими подсистемами сферы туризма. 

Сформулированы практические рекомендации по формированию стратегических целей и за-

дач, направленных на устойчивое развитие лечебно-оздоровительного туризма. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой 

для устойчивого развития лечебно-оздоровительного туризма, способного укрепить здоровье 

населения, улучшить качество его жизни и демографической ситуации в стране; развить ин-

фраструктуру лечебно-оздоровительных территорий; обеспечить экономическую стабиль-

ность и прибыльность всего лечебно-оздоровительного комплекса. 

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, туристические услуги, региональ-

ные программы поддержки, туристическая инфраструктура, устойчивое развитие, управлен-

ческие подходы, факторы производства. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ЕЛЕКТРОННІЙ  

ТОРГІВЛІ 

 

В. Л. Смєсова, д. е. н., професор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний  

університет», smesova_vl@ukr.net, orcid.org/ 0000-0002-0444-4659, 

А. С. Дудка, магістр, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний  

університет», nastyadudka777@gmail.com, orcid.org/0000-0003-2643-3480, 
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Методологія дослідження. У процесі дослідження застосовувалися методи: аналізу й 

синтезу – при формуванні уявлень щодо характерних рис цифрового менеджменту, особли-

востей розвитку ринку програмних продуктів у сфері управління проєктами та функціону-

вання торговельних майданчиків; графічного аналізу – для формування підходу до оціню-

вання і вибору програмних продуктів у сфері управління проєктами та побудови багатокут-

ника конкурентоспроможності; порівняльного аналізу та групування – для розробки класифі-

кації електронних торговельних майданчиків. 

Результати. Розглянуто особливості розвитку цифрового менеджменту на сучасному 

етапі розвитку. Обґрунтовано теоретико-методичний підхід до оцінювання та вибору програ-

мних продуктів у сфері управління проєктами. Проведено оцінювання найбільш популярних 

програм у даній  сфері. Проаналізовано сучасний стан розвитку електронної торгівлі на наці-

ональних і міжнародних торгівельних майданчиках. Визначено переваги та негативні аспекти 

процесу цифровізації управління економічною діяльністю. Запропоновано заходи державної 

політики, спрямовані на стимулювання використання інформаційно-комунікативних техноло-

гій у процесі управління економічною діяльністю, а також зміни у законодавстві України в 

сфері електронної торгівлі. 

Новизна. У ході аналізу особливостей ринку програмних продуктів у сфері управління 

проєктами запропоновано підхід до їх оцінювання та вибору на основі ранжування і побудови 

багатокутника конкурентоспроможності цих продуктів. Сформовано класифікацію електрон-

них торговельних майданчиків за територіальною належністю, характером операцій, типами 

та специфікою орієнтації; ознакою створення і належності, спеціалізацією, формою управ-

ління. 

Практична значущість. Проаналізовано стан ринку програмних продуктів у сфері уп-

равління проєктами, особливості діяльності національних та міжнародних торгівельних елек-

тронних майданчиків. Результати дослідження є основою для змін у сфері інвестиційної полі-

тики України, законодавства, прийняття рішень підприємствами  у сфері  управління еконо-

мічною діяльністю. 

Ключові слова: електронна торгівля, інформаційно-комунікативні технології, конкурен-

тоспроможність, програмні продукти, система управління проєктами, торговельні майдан-

чики, управління економічною діяльністю, цифрова економіка, цифровий менеджмент, циф-

ровізація.  

 

Постановка проблеми. На сучасному 

етапі розвитку суспільства впровадження  

цифрових технологій в різні сфери економіч-

ного життя займає ключове місце. Цифрові-

зація економіки заснована на автоматизації 

економічних процесів і перенесенні інформа-

ції у доступне для кожного суб’єкта цифрове 

середовище, в якому її простіше аналізувати, 

а  потім  на основі  результатів цього аналізу 
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приймати раціональне економічне рішення. 

Основне завдання цифровізації в процесі 

економічної діяльності – встановити на ос-

нові аналізу даних, чого саме потребує ринок 

у конкретний момент часу, а після цього – 

пристосувати виробництво під потреби       

ринку. Третя науково-технічна революція 

була пов'язана з розвитком науки, техніки і 

технологій, що стало основою використання 

науково-технічних результатів для раніше 

сформованих способів організації виробниц-

тва. У свою чергу, цифрова революція може 

стати основою для завершення і подальшого 

розвитку цих перетворень та впровадження 

абсолютно нових  форм  організації  вироб-

ництва.  

Сьогодні цифровізація охопила вироб-

ничу і невиробничу сфери, організацію й уп-

равління економічною діяльністю, процес 

виробництва і реалізації продукції тощо. Ши-

роке застосування інформаційних ресурсів, 

цифрових технологій і продуктів в сфері уп-

равління економічною діяльністю дозволяє 

мінімізувати витрати, зекономити ресурси, 

отримати абсолютні й порівняльні переваги 

відносно інших учасників ринку. Саме тому 

науковий аналіз проблем і перспектив циф-

ровізації сфери управління економічною ді-

яльністю сьогодні є особливо важливим та 

актуальним.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Дослідженням процесів цифровізації уп-

равління передували дослідження в сфері ав-

томатизації економічної сфери діяльності. 

Так, ще у 50–70 рр. ХХ ст. комп’ютерні тех-

нології почали використовуватися для прий-

няття економічних рішень, планування і кон-

тролю, у зв’язку з чим науковці (Ст. Бір, А. 

Берг, Н. Вінер, В. Глушков, Л. Канторович та 

ін.) вивчали переваги і можливості їх викори-

стання у господарстві. Зокрема, В. Глушков 

у 70-х рр. ХХ ст. запропонував створити за-

гальнодержавну автоматизовану систему для 

розробки народно-господарських планів, Л. 

Канторович вдосконалив  методику  розра-

хунку оптимальних пропорцій суспільного 

відтворення на основі використання інфор-

маційних систем та лінійного програмування 

[1; 2]. Сучасні  вчені-економісти також  ак-

тивно займаються проблемами цифровізації 

управління економічною діяльністю. Так, 

Арчибальд Р. вивчав засоби планування та 

організації управління високотехнологіч-

ними проєктами на основі проєктних офісів 

[3]. Український науковець Бушуєв С. Д. за-

пропонував сучасні підходи до розвитку ме-

тодології управління проєктами [4], а також 

креативні технології управління проєктами, 

де в якості основного інструменту виступа-

ють проєкти і програми збалансованого роз-

витку, побудовані на основі матричних і ге-

нетичних технологій [5]. Новаківський І. І. 

аналізував вплив сучасних інформаційно-ко-

мунікаційних технологій на удосконалення 

механізму проєктного менеджменту, опису-

вав віртуальні організаційні системи управ-

ління  проєктами [6]. Дослідженням і пробле-

матикою управління проєктами також займа-

лися українські науковці Бушуєва Н. С., Би-

ков В. Ю., Шпильовий В. Д., які запропону-

вали керівництво з питань визначення компе-

тентності й сертифікації українських профе-

сіональних керівників і фахівців з управління 

проєктами NCB [7], а також зарубіжні вчені, 

зокрема Кліффорд Ф. Грей, який розробив 

практичне керівництво по  управлінню  про-

єктами [8], а також Тернер Р. Дж., який ви-

значив області застосування проєктно орієн-

тованого управління [9] та ін. 

Метою статті є обґрунтування про-

блем і перспектив цифровізації управління 

економічною діяльністю в Україні.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Сьогодні суспільство переорієнтову-

ється на впровадження цифрових технологій 

як в процес виробництва, так і в процес уп-

равління. Йдеться не тільки про більш ши-

роке використання робототехніки у  вироб-

ництві, керованих автопілотом автомобілів у 

сфері транспортування продукції, але і про 

розширення персоналізованого виробництва, 

принципову зміну способів організації біз-

несу з використанням цифрових платформ, 

формування управлінських рішень, вияв-

лення та ліквідація слабких місць у діяльно-

сті підприємств із застосуванням цифрових 

технологій.  

Цифровий менеджмент заснований на 

управлінні економічними ресурсами підпри-

ємства або фірми за допомогою інформа-

ційно-комунікаційних технологій з метою 

досягнення позитивної динаміки розвитку 
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компанії. З іншого боку, цифровий менедж-

мент охоплює не тільки сам процес управ-

ління, який реалізується на основі застосу-

вання цифрових технологій, але і саму еконо-

мічну діяльність, певні етапи якої тепер ви-

конуються в інформаційно-комунікаційному 

просторі і відповідно передбачають зміну 

специфіки управління цією діяльністю. Циф-

ровізація сфери управління дозволяє підви-

щити ефективність діяльності компанії, зни-

зити трансакційні витрати, отримати еконо-

мічні переваги великим і дрібним підприємс-

твам, а в перспективі – визначати найбільш 

раціональні з точки зору потреб та інтересів 

підприємства управлінські рішення. 

В сфері управління застосовується ба-

гато інформаційно-комунікаційних техноло-

гій, які дозволяють забезпечити: електрон-

ний документообіг (EDM системи), плану-

вання ресурсів підприємства (ERP-системи), 

управління взаємовідносинами з клієнтами 

(системи CRM), управління бізнес-проце-

сами (BPM) та ін. 

Крім того, з’явилося дуже багато       

трансакційних платформ, застосування яких 

в процесі економічної діяльності підвищує 

ефективність управління бізнес-процесами. 

Ці платформи забезпечують обмін інформа-

цією, товарами та послугами, дозволяють 

швидко й ефективно здійснювати трансакції 

на основі нових технологічних способів, при-

скорюють взаємодію економічних суб’єктів. 

Зокрема, прикладами таких платформ є 

Amazon, Marketplace, Airbnb і Uber. Так, пла-

тформа Uber спочатку була створена як  мо-

більна цифрова платформа для надання      

транспортних послуг, але пізніше вона була 

доповнена технологією UberPOOL, яка до-

зволяє залучати водіїв із власними маши-

нами та здійснювати спільні поїздки. Ще од-

ним прикладом можуть бути інноваційні  

платформи, які дозволяють стороннім фір-

мам впроваджувати додаткові інноваційні 

продукти і послуги в основний продукт або 

технологію. Зокрема, на такій основі працю-

ють операційні системи Google Android та 

Apple iPhone. 

Одночасно цифровізація торкнулася і 

такої сфери управління  економічної  діяль-

ності як управління проєктами. На сучас-

ному етапі розвитку господарства багато 

компаній в Україні і світі спеціалізуються на 

створенні нових товарів, послуг і технологій, 

розробці та впровадженні стартапів.  Це  ви-

магає  детального планування кожного з ета-

пів реалізації проєктів, а також  аналізу  по-

тенційних витрат та доходів від їх впровад-

ження. І саме цифрові технології дозволяють 

ефективно вирішувати ці проблеми. Проєк-

том називають комплекс обмежених у часі 

заходів, які спрямовані на створення нового 

продукту або нового напряму діяльності під-

приємства в межах наявних ресурсів. Отже, 

йдеться про сукупність напрямів та етапів ре-

алізації бізнес-ідей, а також про ефективну 

організацію й управління в процесі їх впро-

вадження. Основною метою реалізації про-

єктів є задоволення потреб та забезпечення 

економічного розвитку підприємства.  

Проєкт включає такі елементи як: мета; 

основні етапи; час початку і закінчення кож-

ного етапу; перелік фахівців і відділів, які бу-

дуть залучені в процесі реалізації проєкту; ін-

новаційні вкладення; витрати фінансових, 

матеріальних і трудових ресурсів тощо [10]. 

Реалізація проєктів є невід’ємною складовою 

стратегії розвитку і підвищення конкуренто-

спроможності компаній. Саме тому в процесі 

управління проєктами і реалізації їх завдань 

проводиться аналіз економічного та інститу-

ційного середовища, відбувається пошук ін-

формації про стан ринку і наявні ресурси, за-

лучаються фахівці з необхідним рівнем ква-

ліфікації і досвіду, а також використову-

ються найбільш ефективні методи та інстру-

менти реалізації проєктів.  

Система управління проєктами вклю-

чає: формування вимог до проєкту на почат-

ковому етапі; обґрунтування його цілей і за-

вдань; налагодження комунікаційних зв’яз-

ків між учасниками проєкту; визначення не-

обхідного часу, ресурсів, бюджету проєкту; 

внесення коректив до проєкту відповідно до 

змін потреб його учасників; коригування по-

передньо поставлених цілей відповідно до 

цих змін.  

Із розвитком сучасних технологій 

з’явилися нові рішення для більш ефектив-

ного управління проєктами. Йдеться про 

створення сучасного програмного забезпе-

чення, основними завданнями якого є підви-

щення ефективності реалізації проєкту на ос-

нові чіткого визначення тривалості реалізації 
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кожного з його етапів, підвищення  продук-

тивності праці працівників та управляючих. 

Таке програмне забезпечення дозволяє конт-

ролювати, на якому етапі знаходиться проєкт 

та реалізація поставлених у ньому цілей, хто 

із фахівців відповідає за конкретні цілі і за-

дачі. Це дозволяє зробити управління проєк-

том прозорим і швидким, встановити слабкі 

місця, результати й отримані переваги. 

Найпопулярнішими програмними про-

дуктами, які використовуються для управ-

ління проєктами та автоматизації бізнес-про-

цесів, є Бітрікс24, Jira, Asana, Trello та 

Basecamp. Так, Бітрікс24 може застосовува-

тися для управління бізнесом, продажами та 

комунікаціями як у локальному, так і у хмар-

ному середовищі, має багато корисних функ-

цій та доступну ціну, адаптований до потреб 

українського бізнесу. 

 Jira – гарно інтегрується з іншими за-

стосунками, має зручні плагіни, інструменти 

для трекінгу та розстановки пріоритетів, ім-

порту звітів у Excel, проведення графічного 

аналізу, а також можливість її безкоштовного 

використання протягом пробного періоду. 

Проте, програма складна у налаштуванні та 

досить дорога.  

Asana містить багато корисних рішень 

в сфері постановки задач та аналізу ефектив-

ності їх виконання; інтегрована до хмарних 

сховищ та інших сервісів; має зручний та 

зрозумілий інтерфейс, однак її повна версія 

коштує досить дорого.  

Trello має зрозумілий інтерфейс, може 

бути інтегрована із різними сервісами, має 

безкоштовну версію із повним функціоналом 

(для маленьких проєктів), однак недоліками 

програми є досить обмежений функціонал і 

відсутність вбудованої аналітики, можли-

вість архівування, а не видалення виконаних 

завдань.  

Basecamp має зручний і зрозумілий ін-

терфейс, вбудований сервіс нагадування про 

звіти та можливості листування в системі, 

безкоштовний  пробний  період та  безкош-

товне користування для викладачів і студен-

тів, не має обмежень у кількості користува-

чів. Але недоліком цього продукту є незруч-

ний інтерфейс для планування великих про-

єктів. Відповідно вибір програмного проду-

кту буде залежати від того, які саме його кри-

терії є ключовими для фірми. 

Результати оцінювання найбільш попу-

лярних програмних продуктів в сфері управ-

ління проєктами, представлені нами у       

табл. 1, відображають ключові характерис-

тики цих продуктів та дозволяють здійснити 

вибір програмного продукту відповідно до 

переваг і потреб їх споживача. 

Для оцінювання реалізованого у про-

грамних засобах функціоналу було обрано 22 

найбільш популярних продукти. Оцінювання 

здійснювалося за такими характеристиками 

як: дизайн, платформа, функції, додаткові 

функції та політика ціноутворення.  

Так, оцінювання наявності / відсутності 

стандартних функцій (можливості форму-

вання звітів/аналітики, визначення пріорите-

тів, сортування і фільтрування, багатозадач-

ності, обліку ресурсів, зв'язування задач, 

встановлення термінів виконання кожного з 

етапів реалізації проєкту, повторного вико-

нання задачі) у програмних продуктах дозво-

лило встановити, що повністю всі ці функції 

є у ClickUp та Clarizen.  

Найменший набір функцій мають Trello 

та HiTask. Теги мають всі, крім Paymo, nTask, 

Slenke, Celoxis, файлові ресурси – усі програ-

мні продукти, крім ProProfs, облік часу – всі, 

окрім Asana та Zenkit. Такі додаткові функції 

як цілодобова підтримка та багатомовність 

відсутні у nTask, Zenkit, ProProfs, RaveTree, 

Celoxis, а машинне навчання мають лише 

ClickUp, Forecast, Hive та JIRA. 

За дизайном більшість продуктів харак-

теризується можливостями для швидкого 

створення задач та наявністю готових шабло-

нів. Панель приладів мають всі програмні 

продукти, крім HiTask, Zenkit та Trello, мож-

ливості для коментарів має лише ClickUp, ка-

лендар мають всі, крім LiquidPlanner.  
Аналіз характеристик платформи про-

грамних продуктів показав, що такі продукти 

як ClickUp, Paymo, Slenke, Basecamp, Wrike, 

Trello, Hive, JIRA мають розширення Сhrome 

або Desktop, всі програми мають Інтернет-рі-

шення, а мобільну версію мають всі, крім 

RaveTree. За політикою ціноутворення біль-

шість продуктів характеризуються наявністю 

безкоштовної версії,  пробного періоду  ко-

ристування, можливостями прийняття рі-

шень для підприємств. При цьому профе-

сійну версію мають всі програми. 
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Проведений аналіз дозволив виявити 

п’ять найбільш функціональних програмних 

продуктів в сфері управління проєктами, іс-

нуючих на ринку, серед яких: ClickUp (має 27 

функцій з 27), Hive (25 функцій з 27), Wrike 

(23 функції з 27), Teamwork (22 функції з 27), 

Clarizen (22 функції з 27). 
Функції програмних продуктів були  

нормалізовані за десятибальною шкалою для 

кожного з виділених критеріїв (дизайн, плат-

форма, функції, додаткові функції та полі-

тика ціноутворення) та приведено до єдиної 

шкали. На основі цього побудовано багато-

кутник конкурентоспроможності програм-

них продуктів (а) та їх функціоналу (б) (рис. 

1), який характеризує переваги найбільш   

функціональних програм та дозволяє здій-

снювати оптимальний з точки зору потенцій-

ного споживача вибір. Зрозуміло, що цей ви-

бір повинен здійснюватися шляхом співстав-

лення потреб споживача та  наявності  (від-

сутності) необхідних характеристик у того 

чи іншого програмного продукту в сфері уп-

равління проєктами. 

  

 
а) за програмними продуктами 

 
б) за функціоналом 

Рис. 1. Багатокутник конкурентоспроможності найбільш функціональних програм для 

управління проєктами 

 

На сучасному етапі кількість програм-

них засобів для управління проєктами, ство-

рених в Україні, є незначною (найбільш відо-

мими серед них є Worksection та 

Comindwork). Вітчизняні програми мають 

обмежений функціонал порівняно з зарубіж-

ними програмними продуктами та користу-

ються незначним попитом як в Україні, так і 

за кордоном. Одночасно за даними DOU.ua 

(найбільшого українського співтовариства 
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розробників) станом на початок 2021 р. в Ук-

раїні існувало 212 547 ФОП, які працюють у 

сфері ІТ [11]. Отже, в Україні існує достатня 

кількість висококваліфікованих спеціалістів 

та компаній, які спроможні задовільнити все 

зростаючий попит на програмні продукти з 

боку великих підприємств і розробників    

стартапів, у т. ч. в сфері управління проєк-

тами. Тому існує необхідність у створенні 

державою системи стимулів для розвитку да-

ної сфери економічної діяльності в Україні, а 

також для залучення іноземних інвестицій в 

ІТ-сектор. 

Сьогодні процес організації та управ-

ління економічною діяльністю підприємств 

тісно пов'язаний з цифровою торгівлею това-

рами та послугами. Результати міжнародних 

досліджень Shopify свідчать, що у Централь-

ній та Східній Європі у 2020 р. кількість про-

дажів в Інтернеті зросла на 21,5%. За прогно-

зами обсяги продажів у сфері e-commerce у 

2021 р. збільшаться порівняно з 2020 р. на 8% 

і досягнуть більше, ніж 2 трлн дол США [12]. 
Порівняно з іншими розвиненими країнами 

фінансовий оборот Інтернет-торгівлі в Укра-

їні невеликий, але має тенденції до зрос-

тання. Електронні торгові майданчики з'яви-

лися в міжнародному просторі давно, а в Ук-

раїні відносно нещодавно і на сучасному 

етапі продовжують набирати обертів (див. 

табл. 2).  

 

Таблиця 2 Найбільші національні та міжнародні електронні торговельні майданчики* 

 

Національні Міжнародні 

Державні Комерційні Amazon (386,1 млрд дол) 

Державні закупі-

влі України 

Електронний аукціон ПрАТ «УМВБ» 

Електронні торги 

арештованим май-

ном 

ТОВ «Торгові системи» eBay (2,31-2,36 млрд дол) 

Компанія «Українська електронна тор-

гова площадка» («УЕТП» 

Alibaba (16,144 млрд дол) 

В2В центр електронних торгів Taobao (15 млрд дол) 

OTC-argo Etsy (3,25 млрд дол) 

Тендер ПРО 

Торговельна Система «Фабрикант» 

*Розроблено авторами за [13] 

 

Аналіз наукової літератури та сучасних 

тенденцій розвитку електронної торгівлі    

дозволив нам розробити класифікацію елект-

ронних торговельних майданчиків за терито-

ріальною приналежністю, характером опера-

цій, типами, специфікою орієнтації, ознакою 

створення й належності, спеціалізацією,     

формою управління. Ця класифікація  знай-

шла відображення на рисунку 2 і демонструє 

сучасний стан ринку електронної торгівлі. 

Слід мати на увазі, що  на цьому ринку пос-

тійно відбуваються зміни, що обумовлює ви-

никнення нових форм взаємодій між 

суб’єктами.  

Так, за останні 3–4 роки такі магазини 

як Rozetka, Lamoda, LeBoutique, Kasta, F.ua 

змінили бізнес-модель на маркетплейс, який 

за певну винагороду дозволяє іншим компа-

ніям здійснювати продажі на торгівельному 

майданчику. Ця тенденція є характерною та-

кож для таких відомих світових майданчиків 

як Asos та AliExpress, що зайшли на ринок 

України. У 2020 р. Україна посіла друге       

місце за темпами зростання маркетплейсу на 

AliExpress та забезпечила зростання прода-

жів на 70%. З іншого боку, завдяки можливо-

стям маркетплейсів багато українських під-

приємств вийшли на ринки розвинених 

країн, таких як США, Австралія, Канада, Ве-

ликобританія. 

Постійний розвиток  електронної  тор-

гівлі свідчить про необхідність формування 

стратегії управління економічної діяльності 

підприємств відповідно до нових запитів    

ринку, формувати курс на «мобілізацію», 

тобто на розширення продажів через Інтер-

нет та через мобільні додатки, ринок яких по-

стійно зростає і перевищує десктопний. Саме 
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це стане основою для підвищення ефектив-

ності управління економічною діяльністю 

підприємств у майбутньому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Класифікація електронних торговельних майданчиків 

 

Висновки. Таким чином, проведений 

аналіз тенденцій використання цифрових   

технологій у сфері управління економічною 
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рівнях, що забезпечить зниження трансакцій-

них витрат, економію трудових ресурсів та 

часу виконання операцій; 

– підвищення якості обслуговування, а 

також гнучкості сервісу за рахунок автомати-

зації бізнес-процесів;  

– швидкий доступ до результатів і вихі-

дних даних, а також впорядкованість цих да-

них, що дозволяє швидко  приймати  управ-

лінські рішення; 

– можливість досягнення більш висо-

ких економічних результатів та підвищення 

продуктивності праці за рахунок швидкого 

виконання традиційних завдань та автомати-

зації робочих процесів. 

Одночасно використання цифрових те-

хнологій у менеджменті характеризується та-

кож негативними аспектами. Зокрема: 

 – широке використання Інтернету в 

економічній діяльності підприємств (фірм), 

відділення фізичних потоків від інформацій-

них призвело до того, що відбувається дроб-

лення виробничих процесів, а також постійні 

зміни в структурі і менеджменті компаній; 

 – зі збільшенням інформаційних пото-

ків все важче відрізнити релевантну інформа-

цію для прийняття рішення в процесі управ-

ління підприємством, що призводить до     

збільшення кількості невірно прийнятих рі-

шень, які ґрунтуються на даних, отриманих 

не з перевірених джерел, а з мережі Інтернет; 

 – цифровізація у менеджменті призво-

дить до поступового зниження рівня кваліфі-

кації персоналу підприємства (фірми), тому 

що більшу частину його функцій виконують 

автоматизовані системи управління і все 

меншою стає необхідність у знаннях  та на-

вичках самих працівників.  

Отже, цифровізація задає чіткі часові 

рамки еволюційного розвитку сфери управ-

ління економічною діяльністю підприємств. 

Однак для того, щоб цей процес мав більше 

позитивних наслідків, необхідні фундамен-

тальні зміни в зовнішніх комунікаціях, підхо-

дах до управління підприємством та корпо-

ративної культури. В сфері управління про-

єктами відбулися відчутні позитивні зміни, 

які стосуються появи на ринку широкого спе-

ктру нових програм. Проведене оцінювання 

найбільш відомих програмних продуктів в 

сфері управління проєктами за дизайном, 

платформою, функціями, додатковими функ-

ціями та політикою ціноутворення дозволило 

сформувати уявлення щодо функціонального 

наповнення кожного з них, виявити їх сильні 

і слабкі сторони. Запропонований підхід до 

вибору програмних продуктів в сфері управ-

ління проєктами допоможе врахувати всі по-

тенційні ризики і витрати на реалізацію про-

єкту, виявити можливості для отримання до-

ходів, а також здійснити найбільш раціональ-

ний вибір їх потенційному споживачу, адже 

використання програмного забезпечення для 

управління проєктами робить цей процес 

швидким, зручним і зрозумілим. Врахову-

ючи гостру потребу в інноваційних програм-

них продуктах в сфері управління проєктами, 

на сучасному етапі розвитку існує необхід-

ність у збільшенні обсягів інвестицій у цей 

вид економічної діяльності, зокрема, шляхом 

формування сприятливих економічних та ін-

ституційних умов залучення іноземних інве-

стиційних вкладень у даний сектор еконо-

міки [14].  

Головною перешкодою для ефектив-

ного розвитку ринку електронних торговель-

них майданчиків в Україні як основи  ефек-

тивного управління економічною діяльністю 

є недосконалість законодавчої бази у цій 

сфері. З одного боку, в сфері електронної    

торгівлі було ухвалено низку законодавчих 

актів і змін до законів, зокрема: Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затверд-

ження Порядку визначення генеральних за-

мовників та взаємодії замовників з генераль-

ним замовником за рамковими угодами», 

внесені зміни до Цивільного та Господар-

ського кодексів України, у Закон України 

«Про внесення змін до Закону України «Про 

здійснення державних закупівель щодо впро-

вадження процедури електронного реверсив-

ного аукціону», Закон України «Про приро-

дні монополії», Закон України «Про особли-

вості здійснення закупівель в окремих сфе-

рах господарської діяльності» і т. д. [15]. Од-

ночасно в Україні відсутні підзаконні норма-

тивно-правові акти, які б дозволили працю-

вати прийнятим законам. Крім того, не виста-

чає законодавства, яке б регламентувало ді-

яльність самих електронних майданчиків. 

Обов`язкове виконання антимонопольних 

вимог до закупівель диктує необхідність про-

ведення кожної окремої закупівлі на одному 
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електронному майданчику від оголошення 

закупівлі до публікації підсумкового прото-

колу. Проведення однієї і тієї ж закупівлі од-

ночасно на різних майданчиках ставить    

учасників закупівлі в формально нерівне ста-

новище. Відсутність прискореного механіз-

му вирішення спорів, юрисдикції і оподатку-

вання, нормативно-правових актів в сфері 

електронної комерції, зокрема, у B2B та 

B2G-сегментах гальмують розвиток елект-

ронної торгівлі. Тому існує необхідність в 

удосконаленні законодавчої бази у даній 

сфері з урахуванням специфіки та потреб 

цього ринку.  

З іншого боку, пандемія Covid 19 зму-

сила перевести більшість процесів закупівлі і 

реалізації продукції в онлайн-режим, що по-

значилося на обсягах доходів і витрат під-

приємств, а також обумовило необхідність їх 

швидкої адаптації до змін на ринку. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ЭЛЕКТРОННОЙ  

ТОРГОВЛЕЙ 

В. Л. Смесова, д. э. н., профессор, А. С. Дудка, магистр, А. О. Дмитриева, магистр,  

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет» 

 

Методология исследования. В процессе исследования применялись методы: анализа и 

синтеза – при формировании представлений о характеристиках цифрового менеджмента, осо-

бенностях развития рынка программных продуктов в области управления проектами и функ-

ционирования торговых площадок; графического анализа – для формирования подхода к оце-

ниванию и выбору программных продуктов в области управления проектами и построения 

многоугольника конкурентоспособности; сравнительного анализа и группировки – для разра-

ботки классификации электронных торговых площадок. 

Результаты. Рассмотрены особенности развития цифрового менеджмента на современ-

ном этапе развития. Обоснован теоретико-методический подход к оцениванию и выбору про-

граммных продуктов в сфере управления проектами. Проведено оценивание наиболее попу-

лярных программ в области управления проектами. Проанализировано современное состоя-

ние развития электронной торговли на национальных и международных торговых площадках. 

Определены преимущества и негативные аспекты процесса цифровизации управления эконо-

мической деятельностью. Предложены меры государственной политики, направленные на 

стимулирование использования информационно-коммуникативных технологий в процессе 

управления экономической деятельностью, а также изменения в законодательстве Украины в 

сфере электронной торговли. 

Новизна. В ходе анализа особенностей рынка программных продуктов в области управ-

ления проектами предложен подход к их оцениванию и выбору на основе ранжирования и 

построения многоугольника конкурентоспособности этих продуктов. Разработана классифи-

кация электронных торговых площадок по таким критериям как территориальная принадлеж-

ность, характер операций, типы и специфика ориентации, признаки создания и принадлежно-

сти, специализация, форма управления. 

Практическая значимость. Проанализировано состояние рынка программных продук-

тов в области управления проектами, специфика деятельности национальных и международ-

ных торговых электронных площадок. Результаты исследования являются основой для изме-

нений в сфере инвестиционной политики Украины, законодательства, принятия решений 

предприятиями в области управления экономической деятельностью. 

Ключевые слова: электронная торговля, информационно-коммуникативные технологии, 

конкурентоспособность, программные продукты, система управления проектами, торговые 

площадки, управление экономической деятельностью, цифровая экономика, цифровой ме-

неджмент, цифровизация. 
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DIGITALIZATION IN PROJECT MANAGEMENT AND ELECTRONIC COMMERCE 

V. L. Smiesova, D.E., Professor, А. S. Dudka, Master, A. O. Dmitrieva, Master, State Higher        

Educational Institution Ukrainian State «Chemical-Technological University» 

 

Methods. In the course of the research, the following methods were used: analysis and synthe-

sis – in the formation of ideas about the characteristics of digital management, the specifics of the 

development of the market for software products in the field of project management and the func-

tioning of trading floors; graphical analysis – to form an approach to assessing and choosing software 

products in the field of project management and building a competitiveness polygon; comparative 

analysis and grouping – to develop a classification of electronic trading platforms. 

Results. The features of the development of digital management at the present stage of devel-

opment are considered. The theoretical and methodological approach to the assessment and selection 

of software products in the field of project management has been substantiated. The evaluation of the 

most popular project management programs on the market has been carried out. The current state of 

the development of electronic commerce on national and international trading platforms is analyzed 

using statistical data. The advantages and negative aspects of the process of digitalization of economic 

activity management are determined. There are proposed the measures of state policy aimed at stim-

ulating the use of information and communication technologies in the process of managing economic 

activities, as well as changes in the legislation of Ukraine in the field of electronic commerce. 

Novelty. In the course of analyzing the features of the market of software products in the field 

of project management, an approach to their assessment and selection is proposed based on ranking 

and building a polygon of the competitiveness of these products. A classification of electronic trading 

platforms has been developed according to the following criteria: territorial affiliation; the nature of 

the operations; types, orientation specifics; signs of creation and belonging; specialization; form of 

management. 

Practical value. There is analyzed the state of the market for software products in the field of 

project management, as well as the features of the activities of national and international trading 

electronic platforms. The research results are the basis for changes in the field of investment policy 

of Ukraine, legislation, decision-making by enterprises in the field of economic activity management. 

Keywords: e-commerce, information and communication technologies, competitiveness, soft-

ware products, project management system, trading platforms, economic activity management, pro-

ject management, digital economy, digital management, digitalization.  
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АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ             
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Методологія дослідження. Результати отримані внаслідок застосування методів: систе-

матизації та узагальнення, аналізу та синтезу – у процесі розгляду основних сучасних підходів 

щодо економічного змісту понять інноваційний потенціал, інноваційний клімат підприємства, 

інноваційна активність; при обґрунтуванні передумов прояву інноваційної активності персо-

налу; класифікаційно-аналітичний метод – у процесі уточнення складових елементів розвитку 

персоналу, конкретизації змісту персонал-технологій, дослідження чинників активізації діяль-

ності працівників. 

Результати. Показано, що зміни, які відбуваються в сучасному суспільстві у зв’язку із 

становленням економіки знань, спричиняють суттєве зростання цінності інноваційної діяль-

ності персоналу. Встановлено, що зростання інноваційної активності підприємства залежить 

від результативності інноваційної діяльності персоналу, тобто  від  його інтелектуальної ак-

тивності. 

Обґрунтовано, що накопичення інтелектуального потенціалу підприємства відбувається 

внаслідок безперервного розвитку персоналу. Потенціал працівників у вигляді навичок, здіб-

ностей, досвіду, способів мислення, морально-етичних цінностей, що дозволяють генерувати 

нові знання, – є основою людського капіталу і найважливішою складовою потенціалу іннова-

ційного розвитку підприємства. Встановлено, що сучасні інноваційні технології, які застосо-

вуються в управлінні персоналом, підвищують ефективність діяльності підприємств.  

Новизна. Узагальнено особливості дієвих персонал-технологій у сфері управління пер-

соналом та обґрунтовано доцільність їх застосування з метою підвищення  конкурентоспро-

можності підприємств. 

Практична значущість. Сформовані напрямки цілеспрямованого розвитку персоналу 

підприємств (на основі стратегії інноваційного розвитку) – з використанням сучасних  ефек-

тивних персонал-технологій – можуть бути враховані керівництвом  підприємств для поліп-

шення  процесу розвитку персоналу і підвищення результативності його діяльності. 

Ключові слова: активізація інноваційної діяльності, розвиток  персоналу,  персонал-

технології, інтелектуальний капітал, конкурентоспроможний людський капітал, компетент-

ність, керований розвиток, стратегія розвитку підприємства, конкурентоспроможність підпри-

ємства.  

 

Постановка проблеми. Перехід від 

традиційного суспільства до інформаційного  

характеризується зростанням ролі інновацій, 

впроваджуваних у всіх сферах діяльності    

господарюючих суб'єктів, внаслідок стрім-

кого поширення інформаційно-комунікацій-

них та цифрових технологій. Розвиток і    

ефективне використання інтелектуального 

потенціалу у зв'язку з підвищенням ролі та 

значення творчої праці стає ключовим факто-

ром успіху в забезпеченні конкурентоспро-

можності підприємств і організацій.  
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З метою  ефективного управління  по-

тенціалом конкурентоспроможності підпри-

ємств в умовах нестабільного зовнішнього 

середовища повинна злагоджено працювати 

система управління розвитком персоналу, 

адаптована до змін у зовнішньому середо-

вищі. Питання впровадження інноваційних 

технологій в управління розвитком персо-

налу в сучасних конкурентних умовах вима-

гають уваги і потребують теоретичного, ме-

тодичного та практичного вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Дослідженню  проблем розвитку  інте-

лектуально-творчої діяльності персоналу 

підприємств і організацій приділяли увагу за-

рубіжні вчені: І. Ансофф, П. Друкер, Дж.     

Кендрик, А. Кібанов, С. Мілль, Л. Туроу та 

ін. Серед вітчизняних науковців вагомий 

внесок у розробку цих питань зробили вчені 

О. Морозов, В. Гончар [1], І. Крейдич, Н. Се-

менченко, О. Гавриш [4] О. Грішнова [13], А. 

Колот [14], В. Кремень [6] та ін.  

Однак ряд питань даної проблематики, 

серед яких пошук шляхів підвищення конку-

рентоспроможності підприємств на основі 

активізації  інноваційної діяльності персо-

налу, потребують подальшого дослідження. 

Актуальність, соціальна і практична значу-

щість та недостатня наукова розробленість 

обумовили вибір теми та визначили мету та 

цільову спрямованість статті.  

Формулювання мети статті. Метою 

дослідження є виявлення сучасних тенденцій 

в процесах розвитку персоналу та окрес-

лення напрямків вдосконалення інноваційної 

діяльності персоналу як результату розвитку 

персоналу для забезпечення конкуренто-

спроможності працівників та підприємств 

(організацій). 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. В складних економічних умовах гос-

подарювання підприємства повинні успішно 

конкурувати на ринку, задовольняючи ви-

моги споживачів, бути гнучкими, адаптую-

чись до змін у зовнішньому середовищі. Віт-

чизняні підприємства мають не просто при-

стосовуватись до таких змін, постійно реагу-

ючи на них, а передбачати їх. У зв'язку з цим, 

необхідно приділяти  особливу  увагу  під-

тримці підприємств у бажаному конкурент-

ному стані, що вимагає їх стійкого розвитку 

як виробничо-економічних систем. Для 

цього необхідна розробка і практичне вико-

ристання в управлінні ефективних стратегій 

розвитку підприємств. Прийняття грамотних 

управлінських рішень на рівні підприємств 

передбачає розуміння сутності економічних 

явищ та процесів, а також вміння аналізувати 

альтернативні варіанти для вибору найбільш 

ефективних напрямків адаптації в умовах не-

стабільного, мінливого зовнішнього середо-

вища. 

Ефективне функціонування та розвиток 

підприємства у значній мірі залежить від    

досконалості його внутрішнього середо-

вища, від організаційно-економічного меха-

нізму діяльності підприємства, основою 

якого є його потенціал. Неперервний розви-

ток науки і техніки, поява нових знань, які 

формують нові потреби і пропонують кра-

щий спосіб їх задоволення, підштовхують  

фірми до пошуку і впровадження інновацій. 

Тільки систематичний пошук прогресивних 

змін і аналіз можливостей, які можна  вико-

ристовувати для розвитку, своєчасне залу-

чення нововведень – є основою поліпшення 

результатів діяльності, підвищення престижу 

та конкурентоспроможності підприємств. 

Розвиток підприємства з метою підви-

щення ефективності діяльності може відбу-

ватися внаслідок розвитку потенціалу – як 

сталий розвиток чи керований розвиток. Ста-

лий розвиток  обумовлюється впливом  фак-

торів зовнішнього і внутрішнього середо-

вища; характеризується зростанням потенці-

алу підприємства, збільшенням масштабів 

діяльності та попиту на продукцію, забезпе-

ченням безперервного процесу виробництва, 

збереженням   платоспроможності  та стій-

кості  підприємства. В той же час керований 

розвиток підприємства означає наявність   

системи, в якій процеси реструктуризації та 

реінжинірингу здійснюють вплив на іннова-

ційно-інвестиційний потенціал підприємства 

з метою досягнення запланованих  кількіс-

них і якісних змін у всіх функціональних 

складових підприємства. Об’єктом керова-

ного розвитку підприємства є потенціал під-

приємства, і його невід’ємний елемент, що 

забезпечує розвиток, – інноваційний потен-

ціал. Інноваційний потенціал підприємства – 

це комбінація інноваційних ресурсів та спро-

можності їх використання підприємством 
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для найбільш ефективної реалізації іннова-

ційної стратегії та підвищення рівня конку-

рентоспроможності. Значною мірою він ви-

значається техніко-технологічними характе-

ристиками виробничого  потенціалу підпри-

ємства, здатністю до переналагодження тех-

нічних засобів і перепланування виробничих 

процесів. Цьому сприяє спроможність під-

приємства щодо інвестування в ті напрямки 

діяльності, які можуть стати найбільш  ре-

зультативними  та  сприятимуть підвищенню 

конкурентоспроможності суб’єкта господа-

рювання. Формування і розвиток інновацій-

ного потенціалу підприємства здійснюють за 

одним із напрямків:  

− на основі внутрішніх ресурсів і мож-

ливостей – коли інновація створюється  і 

адаптується  внутрішніми спеціалізова-

ними (дослідницькими чи технологічними) 

підрозділами підприємства; 

− на основі пошуку  потенційно  перс-

пективних інновацій та залучення їх через 

ліцензійні угоди, купівлю-продаж фран-

шизи, надання в оренду або лізинг техноло-

гій; 

− шляхом закупівлі зразків нової тех-

ніки, на основі виробничої кооперації, про-

ведення спільних досліджень і розробок, 

організацію спільних підприємств.  

Для багатьох вітчизняних підприємств 

саме трансфер технологій є єдиною  можли-

вістю підняти свій техніко-технологічний рі-

вень і наблизитись до потреб ринку, оскільки 

ресурсні обмеження (кваліфікаційні та фі-

нансові) не дозволяють проводити власні до-

слідження.   

Не менше значення для формування і 

розвитку інноваційного потенціалу має орга-

нізаційно-управлінський механізм підприєм-

ства і його елементи: оргструктура управ-

ління, стиль управління, творча атмосфера 

співпраці та мотивація до ініціативної діяль-

ності. Адже інноваційний потенціал характе-

ризується чутливістю підприємства до гене-

рування результатів, важливих для іннова-

ційного розвитку підприємства. Спромож-

ність підприємства визначається сукупністю 

можливостей, які повинні забезпечити при-

скорення проходження етапів інноваційного 

процесу. Їх формують елементи як виробни-

чого, так і організаційного та управлінського 

потенціалу підприємства (мотиваційна та ко-

мунікаційна система, оргструктура управ-

ління, інноваційний стиль керівництва, інно-

ваційна культура підприємства). Структура 

інноваційного потенціалу охоплює  ті  еле-

менти підприємства, які обумовлюють її го-

товність до змін: децентралізацію в прий-

нятті рішень, низький рівень регламентації 

управлінських робіт, здатність організацій-

них структур гнучко перебудовуватись – від-

повідно до змін завдань і умов діяльності. Го-

товність персоналу до сприйняття новацій та 

рівень організаційної культури підприєм-

ства, яка сприяє визнанню і дифузії іннова-

ційних ідей всередині підприємства, стиму-

люванню креативності і творчості, довірі до 

співробітників, – визначають сутність інно-

ваційного клімату всередині підприємства. 

Це комплекс умов, які формуються і сприя-

ють генеруванню інноваційних ідей, ство-

ренню та впровадженню  інновацій  співро-

бітниками. Він залежить від організаційно-

управлінського механізму підприємства. На 

формування внутрішнього інноваційного 

клімату всередині підприємства впливає ма-

кроклімат  (політико-правові,  соціально-   

культурні, комунікаційні та інші фактори) та 

зовнішній мікроклімат (рівень конкуренції, 

взаємовідносини зі споживачами та партне-

рами, рівень розвитку фінансового ринку та 

інші). Якісні і кількісні ознаки інноваційного 

потенціалу підприємства у поєднанні з інно-

ваційним кліматом є важливою характерис-

тикою інноваційної активності суб’єкта гос-

подарювання. В той же час, інноваційний по-

тенціал як економічна категорія поєднує в 

собі внутрішній економічний потенціал і 

його інноваційну активність, тобто інтенсив-

ність дій щодо інноваційної діяльності. 

Основні передумови прояву інновацій-

ної активності тісно пов’язані з кадровим та 

управлінським потенціалом підприємства та 

його інтелектуальним капіталом. У складі ін-

телектуального капіталу вчені-економісти  

виділяють: людський, організаційний (струк-

турний), клієнтський (споживчий) капітали. 

Та частина інтелектуального капіталу, що 

має безпосереднє відношення до людини, – 

людський капітал –  уособлює потенціал пра-

цівників у вигляді навичок, досвіду, здібнос-

тей, які дозволяють генерувати  нові ідеї і 

знання. В процесі створення інноваційної  
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розробки відбувається трансформація потен-

ціалу, закладеного в людському капіталі, в 

інтелектуальні активи та їх втілення в інно-

ваційному продукті, що сприяє одержанню 

конкурентних переваг на ринку. Таким чи-

ном, саме людським капіталом формуються 

інтелектуальні активи, на які фірма може за-

являти права власності. Тобто, інтелектуаль-

ний продукт, створюючись фахівцями ком-

панії, стає активом, що може  набувати  то-

варної форми. В той же час, людський капі-

тал є ресурсом компанії, цінність якого не-

від’ємна від безпосередніх носіїв фахових 

достоїнств –  людей, працівників. Отже пра-

цівники формують і розвивають економіч-

ний потенціал підприємства (як систему ви-

робничого, фінансового, кадрового, інфор-

маційного, інноваційного та інших потенціа-

лів). Чинниками підвищення інноваційного 

потенціалу підприємства  є здатність залу-

чати технології для його інноваційного роз-

витку та здійснювати передачу технологій та 

інноваційної продукції споживачам і бізнес-

партнерам; здатність суб’єктів управління 

висувати і розвивати нові ідеї, що набувають 

форми наукової або технологічної інформа-

ції; здатність керівників адекватно оціню-

вати внутрішнє і зовнішнє середовище орга-

нізації, використовувати інноваційні ресур-

си, формувати стратегію інноваційного роз-

витку  підприємства і  реалізовувати її, роз-

робляти і впроваджувати інноваційні рі-

шення тощо. Тому важливим напрямком у за-

безпеченні інноваційної активності підпри-

ємств є кадрове забезпечення, ефективність 

якого залежить від розвитку персоналу. Біль-

шість вчених, які вивчають різні аспекти     

розвитку персоналу, враховують в основ-

ному чинники внутрішнього середовища під-

приємства, обмежуючись процесами, що від-

буваються на підприємстві. В цьому випадку 

розглядаються наступні напрямки розвитку 

персоналу [1]: 

− особистісний розвиток: формування 

системи цінностей, психологічний розвиток, 

фізіологічний розвиток; 

− соціальний розвиток: підвищення 

соціального статусу, просування по службі; 

− професійний розвиток: набуття 

знань, умінь, навичок; підвищення кваліфіка-

ції. 

Також процес розвитку персоналу    

охоплює виробничу адаптацію персоналу, 

оцінювання і атестацію, планування трудової 

кар’єри персоналу, формування резерву  ке-

рівників [2]. Крім того, вважаємо необхідним 

відносити до процесів розвитку персоналу 

набуття нові вмінь на етапі вивільнення    

(звільнення) працівників, як завершальному 

етапі розвитку (щодо окремих працівників на 

конкретному підприємстві) [3]. На цьому 

етапі служба управління персоналом підпри-

ємства може виконувати певну роботу зі ско-

роченим персоналом: аналіз інформації про 

кандидатів на  звільнення, підготовку реко-

мендаційних листів, надання консультацій 

по ринку праці, проведення навчання мето-

дам самостійного пошуку роботи й поведінці 

під час здійснення інтерв’ю і інш. (внутріш-

ній аутплейсмент). Зовнішні організації (рек-

рутингові та консалтингові) можуть здійсню-

вати супровід, психологічну підтримку звіль-

неного працівника, проводити орієнтацію на 

ринку праці, – з метою працевлаштування  

звільненого працівника (зовнішній аутплейс-

мент) [4]. Слід враховувати, що здійснення 

внутрішнього аутплейсменту підприємством 

свідчить про його  активність на вказаній ста-

дії розвитку персоналу і дозволяє підвищити 

імідж  підприємства як  соціально  відпові-

дального суб'єкта господарювання серед по-

тенційних партнерів. 

Отже, зростання  інноваційної  актив-

ності підприємства залежить від параметрів 

людського капіталу підприємства, від ре-

зультативності інноваційної діяльності пер-

соналу підприємства, а значить, від інтелек-

туальної активності – компоненту, який від-

різняє здатність до творчої праці від здібнос-

тей до простого виконання, що є важливим 

чинником  забезпечення  конкурентоспро-

можності підприємства.  

В сучасних умовах служба управління 

персоналу повинна формувати нові підходи 

щодо розвитку навичок та творчих здібнос-

тей працівників, мотивування нестандартних 

способів вирішення проблем а також вирішу-

вати нові задачі формування працездатної 

ефективно працюючої команди та управ-

ління професійними компетенціями. Розви-

ток компетенцій кожного співробітника (як 

сукупності знань, досвіду, вмінь у певній га-
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лузі та особливої обізнаності у певних питан-

нях, – наприклад розробки та впровадження 

інновацій) є найважливішою складовою 

стратегії розвитку персоналу – важливої 

складової стратегії розвитку підприємства. 

Відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» «компетентність – динамічна комбі-

нація знань, вмінь і практичних навичок, спо-

собів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, яка визначає здатність особи  ус-

пішно здійснювати професійну та подальшу 

навчальну діяльність і є результатом нав-

чання на певному рівні вищої освіти» [5].  

В міру розвитку суспільства й підви-

щення ролі знань суттєво зростають вимоги 

до освітньо-кваліфікаційного рівня праців-

ників підприємств і організацій. Підготовка 

«конкурентоспроможного людського капі-

талу для високотехнологічного та інновацій-

ного розвитку країни, самореалізації особис-

тості, забезпечення потреб суспільства,       

ринку праці та держави у кваліфікованих фа-

хівцях» [5] – першочергове завдання, яке сто-

їть перед освітньою галуззю. Суть «інтелек-

туального проекту нової цивілізації» [5,6] в 

безперервності  освіти протягом людського 

життя. Це означає. що кожному працівнику 

необхідно  постійно самовдосконалюватись 

для підвищення рівня конкурентоспромож-

ності, і це стає важливою вимогою сього-

дення. 

Поряд з персональними компетенціями 

окремих працівників важливим є розвиток  

корпоративної компетенції – компетенції пе-

рсоналу на рівні, необхідному для досяг-

нення підприємством його головних цілей (і 

серед них – інноваційних), а  також  сукуп-

ності унікальних характеристик підприєм-

ства, внутрішніх умов та факторів, що визна-

чають конкурентоспроможність у тривалій 

перспективі. Мова йде про корпоративну   

культуру, яка з допоміжного ресурсу, що    

дозволяє покращити соціально-психологіч-

ний клімат, перетворюється на повноцінний 

інтелектуальний ресурс підприємства, який 

підвищує вартість організації. Корпоративну 

культуру можна розглядати як складну бага-

тоаспектну систему цінностей, переконань, 

ділових принципів, норм поведінки, тради-

цій, що забезпечує соціальні зв’язки, комуні-

кативно-інформаційне спілкування, гармоні-

зує відносини між роботодавцями і найма-

ними працівниками. Теоретичний аналіз сут-

ності корпоративної культури засвідчує її 

зростаючу роль у розвитку соціально-трудо-

вих відносин, досягненні  конкурентоспро-

можності, підвищенні  інноваційної  актив-

ності а значить, і ефективності діяльності 

підприємств. Тому цілеспрямоване форму-

вання корпоративної культури, як важливої 

складової процесу розвитку персоналу, є не-

обхідним чинником ефективного викорис-

тання та активізації людських ресурсів під-

приємства. При цьому у процесі формування 

та реалізації трудового потенціалу викорис-

товують певний спосіб впливу, набір проце-

дур і операцій – відповідно до технології уп-

равління персоналом, або персонал-техноло-

гії. Під персонал-технологією розуміють ме-

ханізм взаємодії керівників усіх рівнів управ-

ління зі своїм персоналом для найефективні-

шого використання трудового потенціалу з 

метою підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. За змістом персонал-техноло-

гії можна згрупувати таким чином: персонал-

технології позикової праці; навчальні персо-

нал-технології; персонал-технології підбору 

та найму персоналу; персонал-технології під-

вищення ефективності роботи персоналу; пе-

рсонал-технології контролю праці персо-

налу; інформаційні персонал-технології [7]. 

На сучасному етапі розвитку трудових 

відносин у світі поширені нетрадиційні       

форми зайнятості населення, такі як аут-тех-

нології, що мають ознаки позикової праці. 

Слід погодитись з поділом аут-технологій на 

дві групи [8]: передачу окремих функцій спе-

ціалізованим компаніям (аутсорсинг) та пе-

редачу спеціалізованій компанії працівників 

підприємства (аутстафінг, лізинг персоналу). 

Хоча ряд науковців вважають аутсорсинг    

різновидом лізингу, на наш погляд, доцільно 

розглядати аутсорсинг як придбання пос-

луги, необхідної компанії на даний момент 

часу, а не праці визначеного спеціаліста. В 

більшості випадків на аутсорсинг виносяться 

завдання, не пов'язані з профільними робо-

тами підприємства-замовника. Викорис-

тання технології аутсорсингу в роботі кадро-

вої служби дозволяє прискорити одержання 

грамотних результатів досвідченими профе-

сіоналами. Але поряд з цим, існують ризики 
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виникнення конфліктних  ситуацій між 

аутсорсинговим працівником і працівниками 

підприємства та небезпека втрати конфіден-

ційної інформації підприємства. Окрім того, 

існує певна соціальна незахищеність аутсор-

сингового працівника. 

Управлінську технологію лізинг персо-

налу (надання персоналу в тимчасову оренду 

сторонньою організацією) використовують 

для забезпечення бізнес-процесів компанії 

необхідними трудовими ресурсами. Різнови-

дами лізингу є оренда персоналу на довго-

тривалій основі та на короткотривалий пе-

ріод (як правило, до 3-х місяців). Традиційно 

такими послугами користуються будівельні 

та сільськогосподарські  організації,  торго-

вельні фірми, підприємства громадського  

харчування (ресторани, бари), а також турис-

тичні фірми, оскільки їх бізнес пов'язаний із 

сезонними коливаннями ринку. Викорис-

тання технології лізингу персоналу надає 

такі можливості лізингоодержувачу як: найм 

персоналу потрібної кваліфікації та звіль-

нення кадрових працівників від багатьох ру-

тинних адміністративно-паперових робіт.  

Суттєво відрізняється від лізингу та 

аутсорсингу така аут-технологія як аутста-

фінг персоналу. За змістом це передавання  

свого працівника у штат іншого підприєм-

ства, з метою подальшого використання його 

праці за угодою. Як і при лізингу, це надає 

можливість, використовувати працю праців-

ника за спеціальністю, не передбаченою шта-

тним розкладом. Але для працівника – учас-

ника цього процесу, існує проблема соціаль-

ної захищеності та відповідальності робото-

давця, для якого в той же час, механізм 

впливу на працівника, ускладнений.  

Послугами тимчасового персоналу пе-

ріодично користуються біля 90% компаній в 

країнах Західної Європи та у США.  Остан-

нім часом ця послуга також набуває поши-

рення і в Україні. 

До персонал-технологій підбору та 

найму персоналу відносять скринінг, рекру-

тинг та хедхантинг. Саме застосування на 

ряді підприємств прийомів хедхантингу –  

перспективного способу підбору особливо 

цінних фахівців – дозволяє задовольнити по-

требу в ексклюзивних кандидатах на позиції 

топ-менеджерів та фахівців вищої ланки. Для 

пошуку та найму необхідного допоміжного 

та обслуговуючого персоналу нижньої 

ланки, застосовуються прийоми менш витра-

тного способу пошуку та найму – скринінг, 

тобто «поверхневий підбір». Він здійсню-

ється за формальними характеристиками 

освіти, досвіду роботи, статі та віку. Кадрові 

агентства, отримавши резюме кандидатів, 

передають їх підприємствам-замовникам, які 

приймають остаточні рішення щодо відбору 

персоналу. Підбір кваліфікованих фахівців 

середньої ланки здійснюєть рекрутингові 

агентства – внаслідок рекрутингу – «поглиб-

леного підбору» – аналізу особистісних       

характеристик, а також ділових якостей пре-

тендентів (на основі наявних баз кандидатів).  

Зайнявши вакансію, працівник має    

адаптуватись до нового робочого місця, 

стилю та організації виробничих та соціаль-

них процесів, особливостей взаємовідносин 

в новій організації. Для кадрової служби 

будь-якого підприємства організація вироб-

ничої адаптації та підтримки прийнятого в 

організацію працівника - це важливий напря-

мок роботи із залучення та утримання персо-

налу. В зв’язку з цим на багатьох підприєм-

ствах поширюються нові напрямки навчання 

та підготовки персоналу, такі як: 

– баддінг – різновид наставництва, 

спрямований на навчання працівників в про-

цесі адаптації до нового робочого місця, чи 

під час ротації персоналу всередині підпри-

ємства; 

– коучинг – синтез бізнес-консульту-

вання, психологічного консультування, тре-

нінгу та традиційного наставництва досвід-

чених фахівців над молодими чи початків-

цями у певних справах. Коучинг, на відміну 

від наставництва, як обміну досвідом, та бад-

дінгу, як  сукупності  прийомів  щодо під-

тримки працівників, застосовується для ви-

роблення навичок у працівників до самостій-

ного вирішення назрілих проблем та уміння 

долати перешкоди. Для цього відбувається 

повсякденне ділове спілкування між підлег-

лими і керівниками, консультування під час 

нарад, переговорів, та поточного контролю 

за виконанням працівниками своїх обов’яз-

ків. Коучинг, як нова форма консультаційної 

підтримки, сприяє не тільки підвищенню 

ефективності роботи працівників, але й вихо-

ванню лідерів в колективі а також форму-

ванню та розвитку команд [4]. 
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До навчальних та розвиваючих персо-

нал-технологій можна віднести  бізнес-кон-

цепцію – гейміфікацію, яка базується на під-

ходах, характерних для комп'ютерних ігор. 

Ігрові техніки гейміфікації застосовуються 

не тільки для підвищення ефективності ком-

п'ютерних ігор, але й використовуються в ре-

альних бізнес-процесах: при взаємодії в ко-

лективі та зі споживачами, мотивації і управ-

лінні персоналом фірм, для підвищення залу-

ченості і лояльності споживачів та інших ці-

лей – в освітній галузі (при вивченні інозем-

них мов), в менеджменті (для вироблення 

управлінських навичок). Так, компанія 

МсDonald's навчила менеджерів управляти 

своїми ресторанами у Великобританії (після  

введення  технологічних нововведень) – на 

основі спеціально розробленої 3D-гри. Це 

дозволило суттєво підвищити продуктив-

ність праці персоналу та заощадити компанії 

500 тис. британських фунтів на витратах на 

навчанні [9, 10, 11]. 

Через пандемію COVID-19 та спричи-

нену нею рецесію а також запровадження ка-

рантинних обмежень прискорився процес 

змін як на ринку праці, так і у трудових від-

носинах. Так, суттєво підвищились вимоги 

до працівників відповідно до потреб «каран-

тинного» ринку праці: здатність швидко на-

вчатись і постійно розвиватись, релевантний 

досвід роботи, вміння і навички працювати у 

дистанційному режимі; «soft skills»: дисцип-

лінованість, пунктуальність, адаптивність, 

стресостійкість та вміння ефективно комуні-

кувати з командою. В той же час гостро     

зросла потреба в застосуванні дистанційної 

роботи працівників та послуг фрілансу (пер-

сонал-технології, що підвищують ефектив-

ності роботи персоналу). У 2020 р. деякі ор-

ганізації (в тому числі ІТ-корпорації, консал-

тингові фірми) остаточно перейшли на ро-

боту у віддаленому та «змішаному» режимі. 

В той же час відбувалось зростання  попиту 

на фрілансерів. Якщо до недавнього часу ці 

форми нестандартних трудових відносин не 

були врегульовані, то нарешті процес їх   

унормування розпочався – у зв'язку з набран-

ням чинності Закону України [12], в якому 

дистанційна робота визначається як най-

більш перспективний варіант розвитку тру-

дових відносин в умовах пандемії COVID-19. 

Схвалення нещодавно законопроєкту, в 

якому запроваджується форма трудового до-

говору з нефіксованим робочим  часом і га-

рантованою мінімальною кількістю оплачу-

ваних годин за місяць означає початок лега-

лізації трудових відносин з фрілансерами.  

Таким чином, запровадження каран-

тинних обмежень суттєво вплинуло на ринок 

праці та трудові відносини в напрямку адап-

тації підприємств і активізації інноваційної 

активності працівників. 

Висновки. Таким чином, в сучасних 

умовах економічного розвитку коли місце 

підприємства у конкурентному середовищі у 

значній мірі визначається його інтелектуаль-

ним потенціалом, а також рівнем його вико-

ристання, розвиток персоналу стає важливим 

стратегічним напрямком розвитку кожного 

підприємства. Інтелектуалізація виробниц-

тва, необхідна для підвищення інноваційної 

активності та інноваційного потенціалу під-

приємств, передбачає високу кваліфікацію 

працівників та необхідність її постійного під-

вищення в процесі розвитку персоналу, адже 

від якості людського капіталу суттєво зале-

жать результати економічного зростання під-

приємств. 

В сучасних умовах, коли зростають ви-

моги до працівників підприємств і організа-

цій – їх освіти та рівня кваліфікації, кожному 

працівнику необхідно щодня здобувати нові 

знання та самовдосконалюватись, тобто під-

вищувати свою конкурентоспроможність на 

ринку праці. 

Цілеспрямований розвиток персоналу 

підприємств (на основі стратегії інновацій-

ного розвитку) – з використанням сучасних 

ефективних персонал-технологій – є важли-

вим чинником активізації інноваційної діяль-

ності працівників з метою підвищення кон-

курентоспроможності підприємств.  

Недосконалість нормативно-правової 

бази у сфері трудових відносин на ринку 

праці України перешкоджає прискоренню 

адаптації працівників і роботодавців до ви-

мог зовнішнього середовища, особливо в 

умовах пандемії. Врегулювання трудових   

відносин дозволяє посилити соціально-тру-

довий захист працівників, зберегти їх мобіль-

ність та врегулювати взаємовідносини з дер-

жавою. Розпочату законотворчу діяльність 

необхідно продовжити і активізувати. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА  

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

Л. В. Швец, к. э. н., доцент, Е. В. Комчатных, к. э. н., А. Г. Гайдай, ст. преподаватель, 

Национальный транспортный университет 

 

Методология исследования.  Результаты получены за счет применения методов: систе-

матизации и обобщения, анализа и синтеза – в процессе рассмотрения основных современных 

подходов к экономическому содержанию понятий: инновационный потенциал, инновацион-

ный климат предприятия, инновационная активность; при обосновании предпосылок прояв-

ления инновационной активности персонала; классификационно-аналитический метод – в 

процессе уточнения составляющих элементов развития персонала, конкретизации содержания 

персонал-технологий, исследования факторов активизации деятельности работников. 

Результаты. Показано, что изменения, которые происходят в современном обществе в 

связи со становлением экономики знаний, вызывают существенный рост значимости иннова-

ционной деятельности персонала. Установлено, что рост инновационной активности предпри-

ятия зависит от результативности инновационной  деятельности персонала, то есть от  интел-

лектуальной  актив-ности. 

Обосновано, что накопление интеллектуального потенциала предприятия происходит в 

результате непрерывного развития персонала. Потенциал работников в виде навыков, способ-

ностей, опыта, способов мышления, морально-этических ценностей, позволяющих генериро-

вать новые знания, – является основой человеческого капитала и важнейшей составляющей 

потенциала инновационного развития предприятия. Установлено, что современные инноваци-

онные технологии, которые применяются в управлении персоналом, повышают эффектив-

ность деятельности предприятий. 

Новизна. Обобщены особенности действенных персонал-технологий в сфере управле-

ния персоналом и обоснована целесообразность их применения с целью повышения конкурен-

тоспособности предприятий. 

Практическая значимость. Сформулированные направления целенаправленного раз-

вития персонала предприятий (на основе стратегии инновационного развития) – с использова-

нием современных эффективных персонал-технологий – могут быть учтены руководством 

предприятий для улучшения процесса развития персонала и повышения его результативности. 

Ключевые слова: активизация инновационной деятельности, развитие персонала, персо-

нал-технологии, интеллектуальный капитал, конкурентоспособный человеческий капитал, 

компетентность, управляемое развитие, стратегия развития предприятия, конкурентоспособ-

ность предприятия. 

 

ACTIVATION OF PERSONNEL INNOVATIVE ACTIVITY IN A COMPETITIVE 

 ENVIRONMENT  

L. V. Shvets, Ph. D (Econ.), Associate Professor, O. V. Komchatnykh, Ph. D (Econ.),                       

H. G. Haidai, Senior Lecturer, National Transport University 

 

Methods. The results are obtained with the following methods: systematization and generali-

zation, analysis and synthesis  –  in the process of considering the main modern approaches to the 

economic content of the concepts of innovation potential, innovation climate of the enterprise, inno-

vation activity; when substantiating the prerequisites for the manifestation of innovative activity of 

staff; classification-analytical method  – in the process of clarifying the constituent elements of per-

sonnel development, specifying the content of personnel technologies, research of factors of activa-

tion of employees. 
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Results. It is shown that the changes that occur in modern society, in connection with the for-

mation of the knowledge economy, cause a significant increase in the value of innovative activities 

of staff. It is established that the growth of innovative activity of the enterprise depends on the effec-

tiveness of innovative activities of staff, i.e. on intellectual activity. 

It is substantiated that the accumulation of intellectual potential of the enterprise results from 

the continuous development of staff. The potential of employees in the form of skills, abilities, expe-

rience, ways of thinking, moral and ethical values that allow generating new knowledge - is the basis 

of human capital and the most important component of the potential of innovative development of 

the enterprise. It is established that that modern innovative technology used in personnel management 

increase the efficiency of enterprises. 

Novelty. The features of effective personnel technologies in the field of personnel management 

are generalized and the expediency of their application to increase the competitiveness of enterprises 

is substantiated. 

Practical value. The formulated directions of purposeful development of the personnel of the 

enterprises (based on the strategy of innovative development) – with the use of modern effective 

personnel technologies – can be considered by the management of the enterprises for improvement 

of the process of development of the personnel and increase of its efficiency. 

Keywords: activation of innovative activity, personnel development, personnel-technologies, 

intellectual capital, competitive human capital, competence, managed development, enterprise devel-

opment strategy, enterprise competitiveness. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ПІДХОДІВ ТЕОРІЇ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМУ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

О. С. Хринюк, к. е. н., доцент, olex_x@ukr.net, orcid.org/0000-0003-4705-9854, 

О. С. Солосіч, aleksandr.solosich@ukr.net, orcid.org/0000-0003-0057-463X, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського» 

 

Методологія дослідження. У процесі здійснення дослідження було використано ши-

рокий спектр наукових методів, зокрема для розробки теоретичних положень – методи аналі-

зу та синтезу, індукції та дедукції, порівняльного аналізу, структурно-логічний, гіпотетико-

дедуктивний, табличний метод,  для більшої повноти та наочності відображення результатів 

застосовано графічний метод. 

Результати. Дана стаття присвячена розгляду інтеграції підходів теорії антикризового 

менеджмнту в систему управління економічною безпекою підприємства. У статті проведено 

ґрунтовний аналіз особливостей якісного взаємозв’язку антикризового управління та систе-

ми управління економічною безпекою. Здійснено детальний аналіз сутності поняття еконо-

мічної безпеки, ключових завдань, що постають перед даною управлінською системою в ме-

жах суб’єкта господарювання. Запропонована ієрархічна структура цільових безпекових ста-

нів, що охоплює стан стабільного функціонування, стан ефективного функціонування та стан 

прогресивного розвитку, надана їх стисла характеристика з позиції змісту, цілей та прийня-

тих підходів в управлінні. Проведено порівняльний аналіз безпекового та антикризового під-

ходів до управління підприємством. Визначено, що антикризове управління виявляє себе у 

вигляді моніторинго-діагностичної та організаційно-методичної складової у межах системи 

економічної безпеки підприємства. Надана стисла характеристика кожної з виокремлених у 

дослідженні змістових складових антикризового управління.  

Новизна. Полягає у виокремленні специфіки порушеної проблематики дослідження, 

спрямованого на з’ясування місця, ролі, співмірності та взаємозв’язку понять антикризового 

управління та системи управління економічною безпекою підприємства, ідентифікації  форм 

прояву й поширення антикризового менеджменту в системі управління економічною безпе-

кою.  

Практична значущість. Надання можливостей до забезпечення методичної узгодже-

ності функціонування й розвитку антикризового  менеджменту та системи забезпечення уп-

равління економічною безпекою при побудові або вдосконаленні відповідних систем у гос-

подарській практиці вітчизняних підприємств. 

Ключові слова: криза, безпека, управління, антикризове управління, антикризовий ме-

неджмент, антикризовий підхід, безпековий підхід, економічна безпека, складові економічної 

безпеки,  система управління економічною безпекою. 

 

Постановка проблеми. Однією з ви-

значальних характеристик економічного 

середовища функціонування суб’єктів гос-

подарювання сьогодення є притаманний 

високий рівень комплексності наявних соці-

ально-економічних процесів, відносин і вза-

ємодій, що у ньому протікають, формуються 

та  відбуваються. З одного боку, прояви цих 

особливостей можна спостерігати в актив-

ному розвитку цифрових технологій, що 

зумовили  істотне оновлення традиційних 

підходів до ведення підприємницької діяль-

ності,  змінивши  їх  форми,  способи та 

економічні межі використання, тим самим, 

сприявши  укоріненню   ринкової  парадиг-

ми  економічного  розвитку  підприємств.  З  
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іншого боку, безперервні процеси  вдоско-

налення існуючих форм економічних 

зв’язків та кооперації праці на підприєм-

ствах сприяли покращенню аналітико-

методичного механізму управління госпо-

дарськими одиницями, а також розширенню 

нормативно-правових аспектів забезпечення 

такої діяльності.  

Динамічний розвиток відповідних 

процесів на фоні існуючих концептуальних 

обмежень ринкової економіки (так званих  

«провалів ринку»), поступовій дисфункціо-

налізації традиційних інституційних утво-

рень, загостренню низки структурних про-

тирічь та зовнішньої геополітичної напру-

женості, став основою розвитку процесів 

інтенсифікації кризових явищ, що навіть в 

допандемічні часи набуло характеру перма-

нентно діючого чинника, вплив якого став 

обов’язковим до врахування в процесі уп-

равління господарською системою.  

Тобто, навіть попри домінування у 

межах прогресивних економік світу постін-

дустріального технологічного укладу разом 

з характерним йому потужним інтелекту-

альним потенціалом та побудовою госпо-

дарських систем на принципах знаннєвої 

економіки, мало місце (чи поява ) проблеми 

надмірної  комплексності протікаючих еко-

номічних процесів. Це в свою чергу погли-

било існуючий фактор невизначеності, що у 

більш конкретному прояві для суб’єктів  

господарювання постало у вигляді зростан-

ня кількості загроз та ризиків, які несе у собі 

зовнішнє середовище. Таким чином, одним 

із найбільш актуальних проблем сьогодення 

стало забезпечення стабільного розвитку, 

що з часом трансформувалося у більш ши-

роке поняття сталості функціонування еко-

номічних суб’єктів. Так чи інакше, проте 

об’єктивним проявом таких тенденцій в ор-

ганізаційному механізмі управління підпри-

ємств стала саме проблематика побудови 

ефективної системи економічної безпеки, 

здатної адекватно відповідати, означеним 

вище викликам, та забезпечувати розвиток 

господарських структур. Під впливом пос-

тійно діючих негативних факторів макро-

економічного характеру, притаманних наці-

ональній економічній системі, значного по-

ширення серед вітчизняних підприємців 

набула практика переходу до антикризового 

режиму управління, що проявляє себе особ-

ливо ефективно в умовах критичної обме-

женості внутрішньоорганізаційних ресурсів 

та ворожості зовнішніх умов. Саме тому, 

актуальною проблематикою, що відповідає 

потребам вітчизняного підприємницького 

сектору є дослідження питань якісного уз-

годження системних положень концепції 

управління економічною безпекою та наяв-

ного методичного інструментарію і систем-

них положень реалізації теорії антикризово-

го управління. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Економічна безпека підприємства та 

антикризове управління як окремі об’єкти 

наукового пізнання набули широкого роз-

гляду у межах наукових праць вітчизняних 

вчених, якими було ґрунтовно досліджено 

об’єктний та суб’єктний склад даних сис-

тем, їх видову структуру, прояви у межах 

інших функціональних систем управління та 

характерний інструментарій для здійснення 

тих чи інших безпекових заходів або проти-

дії кризовим явищам. Особливо значними з 

теоретико-методичної точки зору є наукові 

напрацювання таких вчених-дослідників, як: 

Н. Ю. Гічова [1], О. А. Бовкун [2], Г. В. Ко-

заченко [3], О. М. Ляшенко [3], Л. Я. Малю-

та [4], В . П. Мартиненко [5], Л. С. Сорока 

[6], І. І. Нагорна [7], В. С. Пономаренко [8], 

А. В. Череп [9], Л. Г. Шемаєва [10]. 

Однак, попри означену ґрунтовність  

таких досліджень доволі часто втрачається 

очевидний зв’язок між поняттями економіч-

ної безпеки та антикризового управління, а 

теоретичні аспекти взаємоузгодження таких 

управлінських систем взагалі залишаються 

поза увагою. 

Формулювання мети статті. Мета 

статті полягає в обґрунтовані  наукових по-

ложень щодо наявності якісних аспектів 

взаємозв’язків понять антикризового управ-

ління та системи управління економічною 

безпекою, пошуку можливостей до взаємо-

узгодження відповідних концепцій та їхній 

інтеграції у вигляді цілісного представлення 

їх функціонування у межах господарських 

утворень. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Однією з економічних категорій, що 

лежить в основі розуміння поняття еконо-

мічної безпеки є невизначеність, яка за сво-
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єю суттю є об’єктивною властивістю зов-

нішнього середовища, що обумовлена існу-

ванням трьох невід’ємних його властивос-

тей, таких як випадковість (ймовірнісна ва-

ріативність можливих станів зовнішнього 

середовища та дій суб’єктів, які у ньому 

перебувають), конкурентність (дії суб’єктів 

зовнішнього середовища, які обумовлюють-

ся власними мотиваційними спрямування-

ми, переважно мають різнонаправлений ха-

рактер і викликають конфліктність та бо-

ротьбу за досягнення власних цілей) та не-

рівномірність розподілу інформаційного 

ресурсу між суб’єктами середовища. Під 

впливом даних властивостей невизначеності 

причинно-наслідкові зв’язки між різними 

процесами та явищами разом із відповідним 

їм мотиваційним підкріпленням настільки 

ускладнюються, що можливості до прогно-

зування перспективних станів середовища 

істотно скорочуються і першочерговою за-

дачею постає необхідність формування сис-

теми протидії загрозам та оптимізації існу-

ючих системних параметрів задля забезпе-

чення максимального досягнення власних 

економічних інтересів. Тобто, обмежуючи 

та   формалізуючи впливи невизначеності 

згідно наявних параметрів та сфери  функці-

онування підприємств, постають більш кон-

кретні явища (або чинники, об’єкти) – за-

грози, ризики та інтереси, на управління 

якими власне й направлена мета побудови 

системи економічної безпеки.  

Ключовими завданнями, покладеними 

на дану управлінську систему в межах під-

приємства є наступні: 

− забезпечення планомірності, ста-

більності, перманентності у характері проті-

кання основних бізнес-процесів підприєм-

ства; 

− забезпечення ресурсної цілісності 

управлінської системи (попередження вини-

кнення дефіциту фінансових, кадрових, ча-

сових або інших видів ресурсів); 

− підтримка ділової репутації суб’єкта 

господарювання як надійного ділового парт-

нера (забезпечення своєчасного виконання 

контрактних зобов’язань, належного рівня 

ліквідності активів, інтерфейсної складової); 

− підтримка ринкового потенціалу ор-

ганізації (моніторинг параметрів конкурен-

тоспроможності підприємства та ключових 

асортиментних позицій продукції, збере-

ження існуючих та культивація нових кон-

курентних переваг); 

− забезпечення фізичної захищеності 

персоналу, інформації та виробничих фон-

дів, моніторинг потенційних загроз техно-

генного характеру; 

− забезпечення дотримання усіх пра-

вових аспектів діяльності організації, ефек-

тивне представлення її інтересів у комуніка-

ції  з державними контролюючими органами 

та у рамках судових процесів, моніторинг 

актуальних та перспективних змін норма-

тивно-правового забезпечення.  

Представлені вище завдання, які по-

стають перед системою управління еконо-

мічною безпекою мають загальний характер 

і визначають ключові управлінські напрям-

ки та цільові орієнтири в процесі прийняття 

відповідних рішень. Водночас, деталізація 

даних системних завдань відбувається у від-

повідності до конкретного безпекового ста-

ну, в якому перебуває підприємство і відпо-

відно до якого здійснюється подальший під-

бір інструментарію та конкретних підходів 

до реалізації управлінських функцій.  

Нижче представлена ієрархічна струк-

тура цільових безпекових станів, у якій стан 

відображає цільову орієнтацію безпекової 

системи, яка відповідає ряду потреб, що  

формуються під впливом поточних умов і 

складають попередньо згадану ієрархічність 

(рис. 1). Далі, пропонуємо більш ґрунтовно 

проаналізувати відповідні безпекові стани у 

частині фінансово-господарських умов   

функціонування підприємства, що їх зумов-

люють. 

1. Стан стабільного функціонування. 

Даний стан характеризується наявністю  

постійно діючих кризових факторів, які не-

гативно впливають на стан ключових інди-

каторів фінансового стану, виробничої   

ефективності та показників збуту; підприєм-

ство знаходиться у кризовому або передкри-

зовому стані. Цілями безпекового управлін-

ня в даному випадку слугує підтримка клю-

чових показників ліквідності та платоспро-

можності, мінімізація непродуктивних ви-

трат. Часто має місце  скорочення  обсягів 

виробництва та кількісного складу наявних 

кадрових ресурсів з метою максимального 

вивільнення грошових коштів для підтрим-
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ки сталості роботи системи. В управлінні 

найчастіше домінують підходи антикризо-

вого управління, орієнтовані на фактичне 

збереження підприємства у якості самостій-

ної господарської одиниці. 

 

Рис. 1. Характеристика відповідності цільових станів системи забезпечення                         

економічної безпеки та фінансово-господарських умов функціонування 

 

2. Стан ефективного функціонування. 

Даний стан відзначається стабільністю внут-

рішніх бізнес-процесів, підприємство воло-

діє достатнім обсягом ресурсів для своєчас-

ного виконання контрактних зобов’язань 

перед власними контрагентами та фінансо-

вими установами. Цілями безпекового уп-

равління є реалізація поліпшувальних захо-

дів за всіма функціональними напрямками 

діяльності організації з метою оптимізації 

існуючих параметрів бізнес-процесів, ви-

вільнення прихованих резервів зростання 

продуктивності та їх трансформація у безпе-

кові резерви на випадок виникнення явищ 

кризового або форс-мажорного характеру. В 

процесі управління найчастіше застосову-

ються традиційні підходи з можливим залу-

ченням інструментів інноваційного підходу. 

3. Стан прогресивного розвитку. Да-

ний стан притаманний підприємствам, що 

досягли оптимальних виробничо-

економічних показників, які дозволяють 

отримувати максимальну віддачу відносно 

наявного обсягу залучених ресурсів та мас-

штабу діяльності, підприємства мають висо-

кий рівень фінансового стану, володіють 

необхідним безпековим резервом. Цілі без-

пекового управління у межах даного стану 

фокусуються на забезпеченні безпечного 

розвитку підприємств, аналізі існуючих 

стратегічних альтернатив, ретельному пла-

нуванні та реалізації відповідних заходів. 

Домінуючим управлінським підходом є 

інноваційний, орієнтований на імплемента-

цію принципово нових управлінських рі-

шень та завдань, забезпеченні стрімкого 

розвитку підприємств інтенсивним  шляхом.  

Представлена цільова ієрархія безпе-

кових станів та їх внутрішніх невідповід-

ностей у визначенні станів, характеристик 

та цільових орієнтирів показує певну теоре-

тичну обмеженість безпекового підходу до 

розгляду економічної безпеки як режимного 

стану системи управління підприємствами, 

адже такий підхід охоплює як процеси кри-

тичного функціонування господарюючих 

суб’єктів, так і процеси їх інноваційного 

розвитку. Такий висновок повертає нас до 

необхідності розгляду антикризового підхо-

ду, який на противагу безпековому, дає   

можливість врахувати вищезгаданий ре-

жимний характер підприємств, адже засто-

совується у визначені строки за наявності 

певних симптоматичних проявів кризових 

явищ на підприємствах. З метою більш де-

тального розгляду даних підходів у табл. 1 

дано їх порівняльні характеристики. 

Представлена порівняльна характерис-

тика дозволяє стверджувати, що аналізовані 

управлінські підходи у певних аспектах во-

лодіють подібними якостями, зокрема, щодо 

їх орієнтованості на подолання сукупності 

негативних процесів та явищ, що продуку-

ються середовищем існування підприємства. 

СТАН ЕФЕКТИВНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СТАН  
ПРОГРЕСИВНОГО 

РОЗВИТКУ 

СТАН СТАБІЛЬНОГО          
ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ІЄРАРХІЯ ЦІЛЬОВИХ  

БЕЗПЕКОВИХ СТАНІВ 
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ 

УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Інтенсифікація кризових явищ, зби-
тковість, системна некерованість 

КРИЗА 

Безперервність, планомірність, рит-
мічність, системна керованість 

СТАБІЛЬНІСТЬ 

Високі рівні фінансово-економічних 
показників, наявність резервів 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 
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Утім, ключовою відмінністю безпекового 

підходу від антикризового є комплексність 

та широта представлення, що охоплює всі 

можливі стани та стадії розвитку організа-

ційного утворення. Даний факт пояснюється 

тим, що в основу антикризового підходу 

покладено поняття «кризи» як певного тим-

часового явища, на подолання якого кон-

центруються управлінські зусилля, в той же 

час як основою безпекового підходу є по-

няття «безпеки» як перманентного стану 

захищеності організації в процесі здійснен-

ня дій по досягненню наявних цілей опера-

тивного або стратегічного масштабу. Вод-

ночас, неможливо відкидати очевидний  

змістовий зв’язок даних понять, адже мож-

ливість встановлення безпечного стану у 

значній мірі залежить від своєчасної ефек-

тивної протидії кризі. 

Таблиця 1  

Порівняльна характеристика безпекового та антикризового підходу до управління              

підприємством 

 

Характеристика Безпековий підхід Антикризовий підхід 

Мета застосування 

Забезпечення стабільного функціону-

вання підприємства, своєчасного по-

передження та нейтралізації відпо-

відних загроз 

Ідентифікація та елімінація причин 

появи кризових ситуацій у оптима-

льний з ресурсної точки зору спо-

сіб 

Об'єкт управлінсь-

кого впливу 
Безпечний стан функціонування Кризові ситуації та процеси 

Характер управ-

лінського процесу 

Характер управлінського процесу 

напряму залежить від поточного ста-

ну в умовах кризи або активного роз-

витку – більш динамічний, в умовах 

стабільного зростання – сталий, пе-

редбачуваний 

Висока швидкість зміни параметрів 

внутрішнього середовища, мінімі-

зація часу управлінської реакції на 

них 

Критерій до засто-

сування 

Необхідність забезпечення безпечних 

умов протікання бізнес-процесів під-

приємства, їх вдосконалення та роз-

витку 

Наявність симптомів прояву сис-

темної кризи на підприємстві, зрос-

тання частоти появи кризових си-

туацій 

Стиль управління 

Варіюється залежно від поточного 

безпекового стану та обраних управ-

лінських цілей 

Широко застосовуються заходи 

директивного та авторитарного 

стилів управління 

Організаційна 

структура управ-

ління 

Гнучка, володіє високими адаптив-

ними та реактивними якостями, наяв-

ність чіткого функціонального розпо-

ділу управлінської системи 

Гнучка, змінювана у відповідності 

до антикризових пріоритетів без 

чіткого розподілу функцій на дов-

гостроковий період [11, с.23] 

Характер впливу 

факторів на стан 

управлінської сис-

теми 

Загроза дії, загроза нанесення шкоди 

економіці підприємства, що вимагає 

зусиль відповідних суб’єктів за на-

прямками загроз [12, с.79] 

Виявлення дії, прояв кризового 

процесу на підприємстві і заподі-

яння реальних збитків економіці та 

її кризовому елементу [12, с.79] 

 

Саме тому, даним дослідженням про-

понується розглядати антикризове управ-

ління як підсистему управління економіч-

ною безпекою підприємства, функціональна 

спрямованість діяльності якої залежить від 

конкретного безпекового стану підприєм-

ства. Візуальне представлення взаємозв’язку 

станів економічної безпеки підприємства та 

методичного апарату антикризового управ-

ління ними, подано на рис. 2. 

. 
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Рис. 2. Взаємозв’язок станів економічної безпеки підприємства та методичного апарату 

їх антикризового управління 

 

Представлена вище ілюстрація дає 

зрозуміти, що залежно від конкретного ста-

ну економічної безпеки можуть бути задіяні 

різні складові антикризового управління 

підприємством. Так, зокрема, в умовах без-

пекової орієнтації підприємства «стабіль-

ність функціонування» - необхідним є за-

стосування конкретних інструментів та ме-

тодів подолання кризових ситуацій, що від-

повідним чином втілюється у організаційно-

методичній складовій антикризового управ-

ління. Разом з тим, коли діяльність підпри-

ємства направлена на оптимізацію внутріш-

ніх процесів та їх розвиток, доцільно здій-

снювати моніторинг кризових явищ, не ви-

користовуючи прикладний інструментарій 

антикризового управління, що відповідним 

чином втілюється у моніторингово-

діагностичній складовій.  

Далі, пропонуємо більш ґрунтовно 

охарактеризувати зміст виокремлених скла-

дових антикризового управління у контексті 

їх проявів в системі управління економіч-

ною безпекою підприємства. 

Моніторинго-діагностична складова: 

− ідентифікація базових елементів  

системи антикризового моніторингу 

(об’єктного та суб’єктного складу, комплек-

су цілей моніторингу, сукупності факторів, 

що підлягають моніторингу, регламентів 

проведення моніторингових процедур та 

відповідних форм документування і т. д.); 

− побудова системи кількісного вияв-

лення та оцінки кризових процесів на основі 

визначених функціональних сфер та відпо-

відного їм переліку аналітичних показників 

– індикаторів системи моніторингу; 

− формування методики інтерпретації 

показників-індикаторів антикризового моні-

торингу, встановлення оціночної шкали зна-

чень та визначення процедури сигналізації 

та подальшого порядку дій у разі досягнен-

ня критичних меж індикаторів; 

− диференціація системи антикризо-

вого моніторингу на ієрархічні рівні (страте-

гічний, тактичний, оперативний) відповідно 

до тих завдань, що постають у їх межах; 

− проведення динамічної оцінки стану 

та масштабності розвитку наявних на під-

приємстві у певний момент часу кризових 

явищ та процесів; 

− встановлення періодичності збору 

та обробки даних (частоти зрізу даних для 

проведення розрахунку – контрольних пері-

одів) [13, с.228]; 

− здійснення прогнозування 

кон’юнктурної динаміки та її впливу на по-

тенціал підприємства у сфері забезпечення 

базових умов його існування як господар-

ського суб’єкта, тобто фінансових зо-

бов’язань та можливостей для своєчасного 

та повного їх задоволення. 

Організаційно-методична складова: 

СТАН СТАБІЛЬНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СТАН ЕФЕКТИВНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СТАН ПРОГРЕСИВНОГО 
РОЗВИТКУ 

ІЄРАРХІЯ ЦІЛЬОВИХ  
БЕЗПЕКОВИХ СТАНІВ  
ФУНКЦІОНУВАННЯ 

МОНІТОРИНГО- 
ДІАГНОСТИЧНА СКЛАДОВА 

ОРГАНІЗАЦІЙНО- 
МЕТОДИЧНА СКЛАДОВА 

ЗМІСТОВІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ 
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
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− зменшення масштабів економічної 

діяльності (даунсайзинг), що передбачає не 

лише кількісне зменшення обсягів вироб-

ництва, але й скорочення штатної чисельно-

сті працівників, вивід з експлуатацію основ-

них фондів, можлива передача відповідних 

виробничих активів або приміщень в тимча-

сову оренду; 

− оптимізація наявних виробничих та 

управлінських процесів, ідентифікація та 

оперативна ліквідація непродуктивних ви-

трат, уникнення нерегламентованих просто-

їв, ретельний контроль показників якості та 

їх відповідності наявним споживчим потре-

бам; 

− посилення управлінської роботи з 

дебіторами (збільшення обсягів сум передо-

плат, пришвидшення процесів виплати на-

явних заборгованостей, ініціювання судових 

процедур з метою прискорення надходжень 

коштів на підприємство); 

− ініціювання процесів реструктури-

зації наявних сум заборгованостей перед 

контрагентами та фінансовими установами; 

− реінжиніринг бізнес-процесів: ради-

кальний редизайн ключових бізнес-процесів 

з метою досягнення істотних поліпшень в 

продуктивності, якості та часовому циклі 

виробництва [14]; 

− пошук можливостей до оперативно-

го перепрофілювання або диверсифікації 

асортиментного ряду продукції підприєм-

ства з метою більш повного задоволення 

споживачів та створення об’єктивних пере-

думов до відновлення попередніх вартісних 

показників обсягу реалізації; 

−  зміна управлінських підходів в уп-

равлінні персоналом, посилення систем кон-

тролінгової діяльності з метою максималь-

ного вивільнення резервів фінансового або 

трудового характеру, максимальна 

об’єктивізація системи мотивації, уникнення 

формалізації цього процесу, жорсткий конт-

роль трудової дисципліни та зміщення сти-

лю управління у бік директивного типу. 

Зазначимо, що представлені у межах 

кожної змістової складової заходи не мо-

жуть слугувати абсолютним імперативом у 

побудові системи управління економічною 

безпекою та інтеграції у неї підходів анти-

кризового управління. Формуючи загальний 

вектор управлінських заходів та їх змістове 

навантаження, слід враховувати наявність 

конкретних кризових явищ у межах конк-

ретного підприємства, що вимагатиме більш 

індивідуалізованого підходу, заснованого на 

викладених концептуальних засадах. 

Таким чином, на основі вищевикладе-

ного можна стверджувати, що система уп-

равління економічною безпекою підприєм-

ства є більш ширшим та комплексним по-

няттям за антикризове управління, адже пе-

редбачає забезпечення та підтримку трива-

лого стабільного стану функціонування ор-

ганізації (на різних стадіях її розвитку), а не 

лише подолання негативних явищ кризового 

характеру. Утім, антикризове управління 

знаходить своє вираження у моніторинго-

діагностичній та організаційно-методичній 

змістових складових, які можуть реалізувати 

своє функціональне призначення відповідно 

до наявного стану економічної безпеки. 

Висновки. В результаті проведеного 

дослідження було проведено аналіз якісних 

аспектів взаємозв’язку понять антикризово-

го управління та системи управління еконо-

мічною безпекою, а також порівняльний 

аналіз безпекового та антикризового підхо-

ду до управління. В результаті встановлено, 

що антикризове управління має використо-

вуватися у вигляді підсистеми в межах сис-

теми економічної безпеки у вигляді двох 

складових – моніторинго-діагностичної та 

організаційно-методичної. Моніторинго-

діагностична складова є активною в умовах 

ефективного функціонування та прогресив-

ного розвитку господарської системи, вод-

ночас, організаційно-методична виявляє 

себе в моменти загострення проблематики 

подолання кризових явищ та процесів.  

Перспективними напрямками подаль-

ших досліджень є аналіз прикладних аспек-

тів імплементації інтегрованого підходу до 

розгляду специфіки функціонування систе-

ми економічної безпеки підприємства та 

ролі теоретичних засад антикризового уп-

равління у її межах, а також деталізація від-

повідного управлінського інструментарію. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПОДХОДОВ ТЕОРИИ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА                    

В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А. С. Хринюк, к. э. н., доцент, А. С. Солосич, 

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт 

им. Игоря Сикорского» 

 

Методология исследования. В процессе проведения исследования были использованы 

широкий спектр научных методов, в частности для разработки теоретических положений – 

методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнительного анализа, структурно-

логический, гипотетико-дедуктивный, табличный метод, для большей полноты и нагляд-

ности отображения результатов применен графический метод. 

Результаты. Данная статья посвящена рассмотрению интеграции подходов теории ан-

тикризисного управления в систему управления экономической безопасностью предприятия. 

В статье проведен подробный анализ особенностей качественной взаимосвязи антикризисно-

го менеджмента и системы управления экономической безопасностью. Осуществлен по-

дробный анализ сущности понятия экономической безопасности, ключевых задач, стоящих 

перед данной управленческой системой в пределах предприятия. Предложена иерархическая 

структура целевых состояний безопасности, которая охватывает состояние стабильного 

функционирования, состояние эффективного функционирования и состояние прогрессивно-

го развития, предоставлена их краткая характеристика с позиции содержания, целей и приня-

тых подходов в управлении. Проведен сравнительный анализ антикризисного и безопасного 

подходов к управлению предприятием. Определено, что антикризисное управления проявля-

ется в виде мониторинго-диагностической и организационно-методической составляющей в 

рамках системы экономической безопасности предприятия. Предоставлена краткая характе-

ристика каждой из выделенных в исследовании содержательных составляющих антикризис-

ного управления. 

Новизна. Заключается в выделении специфики затронутой проблематики исследова-

ния, направленного на выяснение места, роли, соразмерности и взаимосвязи понятий анти-

кризисного управления и системы управления экономической безопасностью предприятия, 

идентификации форм проявления и распространения антикризисного менеджмента в системе 

управления экономической безопасностью. 

Практическая значимость. Предоставление возможностей для обеспечения методи-

ческой согласованности функционирования и развития антикризисного управления и систе-

мы обеспечения управления экономической безопасностью при построении или совершен-

ствовании соответствующих систем в хозяйственной практике отечественных предприятий. 

Ключевые слова: кризис, безопасность, управление, антикризисное управление, анти-

кризисный менеджмент, антикризисный подход, безопасносный подход, экономическая без-

опасность, составляющие экономической безопасности, система управления экономической 

безопасностью. 

 

INTEGRATION OF APPROACHES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT THEORY INTO THE 

MANAGEMENT SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

O. S. Hryniuk, Ph. D. (Econ.), Associate Professor, О. S. Solosich, 

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 

 

Methods. In the course of study, a wide range of scientific methods was used, in particular for 

the development of theoretical points –  methods of analysis and synthesis, induction and deduction, 

comparative analysis, structural-logical, hypothetical-deductive, tabular method; graphical methods 

were used for greater completeness and clarity of the results display. 

Results. This article is devoted to the integration of approaches of the theory of crisis man-

agement into the enterprise economic security management system. The article provides a thorough 

analysis of the basic features of qualitative relationship between crisis management and economic 
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security management system. A detailed analysis of the essence of economic security concept, and 

the key tasks facing this management system within the business agents is conducted. The hierar-

chical structure of target security states is considered, covering the state of stable functioning, the 

state of effective functioning and the state of progressive development, their brief description is 

given from the point of view of content, goals and adopted approaches in management. A compara-

tive analysis of security and anti-crisis approaches to enterprise management is conducted. It is de-

termined that anti-crisis management manifests itself in the form of monitoring-diagnostic and or-

ganizational-methodical component within the system of economic security of the enterprise. A 

brief description of each of the semantic components of crisis management identified in the study is 

given. 

Novelty consists in the specifics of the research, aimed at clarifying the place, role, propor-

tionality and relationship of crisis management and economic security management system of the 

enterprise, identification of manifestation forms and dissemination of crisis management in the eco-

nomic security management system. 

Practical value. The study provides the opportunities to ensure methodological coherence of 

the functioning and development of crisis management and economic security management system 

in the construction or improvement of appropriate systems in the economic practice of domestic 

enterprises. 

Keywords: crisis, security, management, crisis management, anti-crisis management, anti-

crisis approach, security approach, economic security, components of economic security, economic 

security management system. 

 
Надійшла до редакції   09.03.21 р. 

MANAGEMENT______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459, Economics Bulletin,  2021,  №1146_________________________________________



ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА АУДИТ 
 

УДК 334.75:004.9(477)                                                            https://doi.org/10.33271/ebdut/73.147 

 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО                                            
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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування загальнонау-

кових та спеціальних методів дослідження, зокрема: методу теоретичного узагальнення – для 

уточнення понятійного апарату, узагальнення підходів щодо визначення сутності електрон-

ного документообігу і виявлення його особливостей в контексті задоволення сучасних вимог 

бізнесу до системи управління підприємством; дедукції – при визначенні особливостей елек-

тронного методу документування у забезпеченні управління господарськими процесами; сис-

темного підходу – для виявлення закономірностей розвитку електронного документообігу в 

управлінні підприємством; логіки, експертних оцінок, аналізу й синтезу – для обґрунтування 

авторської моделі оптимальної системи автоматизації документообігу, яка включає в себе      

максимальну кількість функцій.  

Результати. Визначено економічну сутність поняття «електронний документообіг», 

встановлено особливості та переваги його застосування у забезпеченні дієвого управління під-

приємством. На підставі систематизації досвіду застосування методу електронного докумен-

тообігу в діяльності підприємств обґрунтовано заходи підвищення його ефективності в сучас-

них умовах інституціонального поля України. 

Новизна. Удосконалено методичні основи автоматизованих систем бухгалтерського об-

ліку суб’єктів господарювання шляхом розробки моделі електронного документообігу в Ук-

раїні, яка включає в себе такі системи, як: автоматизація діловодства, архіви документів, уве-

дення документів, обробка електронних документів,  управління вартістю,  зберігання доку-

ментів, маршрутизація документів, комплексна автоматизація бізнес-процесів з використан-

ням каналів передачі документів в електронній формі при взаємодії із зовнішнім середовищем. 

Практична значущість. Обґрунтовано заходи, що спрямовані на забезпечення подаль-

шого розвитку системи електронного документообігу в Україні в контексті її спрямованості 

на задоволення потреб сучасного бізнесу у підвищенні якості управлінської інформації та зни-

женні трансакційних витрат.  

Ключові слова: електронний документообіг, управління підприємством, інформаційне 

забезпечення, автоматизація бухгалтерського обліку, бізнес-процеси. 

 

Постановка проблеми. Ведення бух-

галтерського обліку нерозривно пов’язане з 

документообігом. З 2000-х рр. спостеріга-

ється тенденція переходу на безпаперовий 

електронний документообіг, а також  викори-

стання хмарних технологій для ведення бух-

галтерського обліку. 

Сьогодні електронний документообіг 

знаходить все більш широке застосування у  
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різних сферах діяльності суб’єктів господа-

рювання: складання облікових і звітних до-

кументів; електронна комунікація між струк-

турними підрозділами і з зовнішніми контр-

агентами, установами; здача різних видів  

звітності через Інтернет; участь в електрон-

них аукціонах тощо. 

Каталізатором впровадження електрон-

ного документообігу стали об’єктивні  рин-

кові закони зниження трансакційних витрат. 

Поступовий перехід на електронний докуме-

нтообіг і здачу звітності зумовлений знач-

ними витратами праці й часу, необхідних для 

заповнення всіх документів в паперовому ви-

гляді, проставляння підписів і печаток, і здачі 

до відповідних органів. 

В умовах широкого застосування су-

часних інформаційних технологій докумен-

тообіг модифікується і, в порівнянні з тради-

ційним паперовим діловодством, набуває ряд 

нових рис. В першу чергу слід назвати: роз-

ширення  застосування електронних  доку-

ментів; розвиток нових організаційно-техно-

логічних форм документообігу; необхідність 

більш високого рівня системності при вирі-

шенні питань управління документацією та 

документообігом; зростання вимог до інфор-

маційної безпеки та захисту інформації; не-

обхідність законодавчої і нормативної регла-

ментації нових особливостей документо-

обігу; зміна ролі служб управління докумен-

тацією та кваліфікаційних вимог до фахівців 

у цій сфері [1, 7, 10]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій.  Для ідентифікації сучасних  особливос-

тей електронного документообігу важливе 

значення має узагальнення досвіду організа-

ції відповідної роботи на підприємствах Ук-

раїни. В даній проблематиці останні резуль-

тати наукових напрацювань опублікували Н. 

Венгерук [1], І. Горупа [2], Н. Захарченко [3], 

О. Ісайкіна [4], К. Корнійчук[5], О. Кравче-

нко [6], М. Кулинич [7], К. Лец [8], А. Паш-

ніна [10], Ю. Сидорець [12], О. Федорук [14], 

О. Хижняк [15] та інші. 

Водночас актуальність наукових до-

сліджень в сфері застосування методу елект-

ронного документообігу в діяльності підпри-

ємств визначається необхідністю системати-

зації відповідного досвіду та визначення за-

ходів спрямованих на підвищення його     

ефективності в сучасних умовах інституціо-

нального поля України. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є обґрунтування заходів підви-

щення ефективності електронного докумен-

тообігу в контексті інституційного забезпе-

чення автоматизованого обліку бізнес проце-

сів в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Термін «документообіг» можна трак-

тувати  як відображення  терміну «діловод-

ство» (який досить добре формалізований в 

традиційному управлінні) при використанні 

його в комп’ютерній індустрії.  В цьому ви-

падку засоби автоматизації документообігу 

зводилися б до комп’ютеризації традиційних 

завдань діловодства – формування справ і об-

ліку документів, що в них містяться, конт-

ролю виконання і формування відповідної 

звітності. 

Прямого терміну, який би однозначно 

відповідав вітчизняному терміну «докумен-

тообіг» в західному комп’ютерному слов-

нику немає. Залежно від пристрастей і специ-

фіки описуваного програмного продукту в 

пресі можна зустріти такі відповідності між 

терміном «документообіг» та західними тер-

мінами: DMS (Document Management 

Systems) – в україномовній літературі для 

цього терміну застосовується переклад – «ар-

хіви документів»; DocFlow-системи – сис-

теми маршрутизації документів; WorkFlow-

системи – більш точно цей термін переклада-

ється як «системи автоматизації бізнес-про-

цесів». Є й інший переклад цього терміну – 

«системи підтримки управління» [8]. 

У фахівців в сфері автоматизації бухга-

лтерського обліку, фінансової та складської 

діяльності склалася традиція використову-

вати термін «документообіг» ще в одному ас-

пекті: під документообігом розуміється під-

система програми, що забезпечує форму-

вання та подання звітності (зведених відомо-

стей, накладних, довідок тощо) на основі да-

них, що породжуються в системі [12].  

Останнім часом з’явилися нові терміни, 

близькі до  теми автоматизації  документо-

обігу – Document Warehousing ( «сховища до-

кументів») та Knowledge Management («уп-

равління знаннями»). Проблеми, що стоять 

за цими термінами, знаходяться в тому ж від-
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ношенні до завдань автоматизації докумен-

тообігу, в якому завдання організації сховищ 

даних (Data Warehousing) і оперативного ана-

лізу даних (OLAP) відносяться до систем 

оперативної обробки транзакцій (OLTP). Та-

ким чином, системи цього класу є подаль-

шим розвитком систем документообігу й не-

обхідні для структуризації і довгострокового 

зберігання великих масивів накопичених в 

організації документів, а також оптималь-

ного пошуку необхідної інформації в масиві 

різнорідних накопичених документів [5]. 

Завдання автоматизації документо-

обігу лежить на стику традиційних «паперо-

вих» технологій роботи з документами і но-

вих комп’ютерних технологій. Додаткові 

складнощі зумовлюються тим, що до цих пір 

чітко законодавчо не закріплений статус    

електронного документа. Існують певні   

складнощі із сертифікацією систем електрон-

ного підпису і систем  забезпечення  конфі-

денційності доступу до документів [15]. 

Завдання документообігу не є ізольова-

ним технологічним ланцюжком в бізнес-про-

цесі організації. Рух документів тісно інтег-

ровано з іншими завданнями, які розв’язу-

ються інформаційною системою організації. 

Таким чином, система  автоматизації  доку-

ментообігу повинна забезпечувати прикладні 

інтерфейси, що дають можливість вбудову-

вати функції передачі й  збереження  доку-

ментів в прикладні системи, що функціону-

ють в організаціях, в яких вона впроваджу-

ється [12]. 

Крім зазначених вище особливостей в 

системі автоматизації документообігу необ-

хідно враховувати кілька аспектів викорис-

тання терміну «документ» [1]. Паперовий до-

кумент являє собою об’єкт, безпосередньо не 

завантажений в інформаційну систему, але 

про який в інформаційній системі є інформа-

ція. Різновидом цього типу документа може 

бути фотографічна копія документа, зобра-

ження, відеозапис тощо. Електронний образ 

документа – копія документа (результат ска-

нування), що зберігається в інформаційній 

системі. Образ документа, крім власне зобра-

ження документа, що представляє собою 

файл в тому чи іншому форматі, може міс-

тити деякий набір властивостей, його іденти-

фікують (назву, категорію, дату створення 

тощо). При цьому ця інформація зберігається 

не безпосередньо у файлі образу документа, 

а в деякій зовнішній по відношенню до нього 

базі даних. Електронний документ – на від-

міну від образу документа, електронний до-

кумент, який також представляє собою файл, 

всередині себе містить змістовну інформа-

цію, яка може бути використана, наприклад, 

для пошуку документа або віднесення його 

до тієї чи іншої групи. 

Можна визначити три найбільш ефек-

тивні напрями використання електронних  

технологій в традиційному діловодстві: 

1. Підготовка документів з використан-

ням електронних технологій – здійснюється 

за правилами і з використанням форм і блан-

ків уніфікованих документів. На виході текст 

роздруковується на папері й набуває відпо-

відно до діючих правил форми  доку-ментів. 

2. Електронна передача інформації – 

використовується  для  прискорення її  до-

ставки споживачам з подальшим роздруку-

ванням документів на папері. Актуальним за-

вданням є визначення місця факсимільної пе-

редачі документа в системі традиційного ді-

ловодства. 

3. Електронна реєстрація надходження 

документів в систему – передбачає вклю-

чення в єдину інформаційну систему всіх до-

кументів, що формуються або надходять в 

організацію у будь-якій формі на основі єди-

них правил реєстрації. На реєстраційному 

масиві формується облік, пошук,  контроль 

виконання документів без заведення інших 

реєстраційних форм. 

З огляду на традиційні технології пе-

редачі документів всередині організації, для 

обліку і контролю можуть використовува-

тися дублюючі реєстраційні форми на папері. 

Включення документа в реєстраційний ма-

сив підтверджує факт його наявності та вчи-

нення дії, що він реєструє [6]. 

Водночас порівнюючи паперовий та 

електронний методи документування існує 

ряд особливостей забезпечення управління 

за допомогою електронного документообігу: 

– вимоги до оформлення документів. 

Вони відносяться до паперових документів, 

визначені стандартами й уніфікованими фор-

мами. Проблеми надання юридичної сили па-

перовим документам більшою частиною вже 

вирішені. Стосовно електронних документів, 

то вимоги до їх оформлення прив’язані до 
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електронних цифрових підписів, тому ви-

моги до їх реквізитів, складу та оформлення 

повинні бути більш жорсткими, ніж до папе-

рових [15]; 

– час транспортування документа. За 

даним критерієм електронні документи, без-

умовно, виграють, оскільки час передачі до-

кументів скорочується в рази. Для паперових 

документів все залежить від вибору засобу 

доставки і отримання; 

– інформаційно-довідкова робота. Для 

паперових документів вона складніша і 

більш трудомістка, особливо, якщо немає  

системи класифікації. З електронними доку-

ментами робота багато в чому простіша. За 

допомогою посилань можливо отримати не 

лише конкретний документ, а й ті з них, які 

пов’язані з ним тематично або формально. 

Відсутня потреба дублювати інформацію та 

з’являється  можливість  ознайомлення з від-

повідною інформацією посадовими особами 

залежно від їх компетенції [9]; 

– можливість виділити потрібний  фра-

гмент при роботі з документами. Вона прису-

тня при роботі, як з електронними, так і з па-

перовими документами. На паперових доку-

ментах позначки, залишені олівцем, ручкою 

найчастіше зберігаються, при роботі з елект-

ронними документами фрагменти тексту мо-

жна виділяти і при необхідності прибирати, і 

в цьому випадку ніяких слідів на документі 

не залишається, це більш практично, особ-

ливо при підготовці документа; 

– можливість копіювання документа. 

При виготовленні копії на паперовому носії 

часто використовуються засоби репрографії, 

фотографування, оперативної поліграфії і мі-

крофільмування. При виготовленні елект-

ронної копії документа використовується ме-

тод сканування. Створюючи електронні копії 

витрати часу знижуються і дані копії можуть 

розміщуватися на інформаційних порталах 

або передаватися зацікавленим співробітни-

кам по електронній пошті, причому в цьому 

випадку втрачається необхідність створення 

великої кількості копій документів [9]; 

– наявність спеціального обладнання 

робочого місця для сприйняття інформації. 

Для ознайомлення з паперовими докумен-

тами потрібне добре освітлення приміщення. 

Для роботи з електронними документами по-

трібен комп’ютер і телекомунікаційні ка-

нали. Зараз наявність  персональних  порта-

тивних комп’ютерів і мобільних пристроїв 

вирішують частину зазначеної проблеми; 

– збереження інформації, її доступність 

для сприйняття. Збереження паперових доку-

ментів визначається тривалим терміном збе-

рігання такого матеріалу як папір. Важливим 

критерієм є якість засобів нанесення інфор-

мації на папір. Не потрібні ніякі спеціальні 

засоби для її перетворення. Термін збері-

гання електронних носіїв менший ніж необ-

хідний термін зберігання документів. Для за-

безпечення фізичного збереження паперових 

документів в архівах може бути фонд корис-

тування, а для збереження баз даних можна 

створювати резервні копії; 

– зручність сприйняття інформації. Па-

перові документи більш звичні й зручні для 

сприйняття, у той час як деякі електронні – 

важкі для сприйняття. У підсумку, інформа-

ція з паперу сприймається швидше, ніж з 

комп’ютерного монітору. Проте цей аспект є 

індивідуальним для кожного користувача; 

– втома при роботі з документами. З па-

перовими документами працювати легше з 

точки зору санітарних норм. Працюючи з па-

перовими документами можна міняти позу, 

також задіяні органи чуття: зір, дотик і нюх. 

Стомлюваність при роботі з комп’ютером на-

багато вища. Все навантаження припадає на 

зір і поставу. Тому необхідно забезпечити 

оптимальний час роботи і перерв;  

– можливість роботи з декількома доку-

ментами одночасно. Робота з паперовими до-

кументами зручніша оскільки перед очима 

знаходиться повний документ, а отже можна 

побачити всі нюанси, які можна не помітити 

при  почерговому  перегляді того  ж  доку-

мента, але у електронній формі;  

– сфера застосування документів. Доку-

менти на паперових носіях застосовуються 

практично скрізь, електронні ж використову-

ються тими ділянками комунікацій, які забез-

печені відповідною технікою; 

– інформаційна безпека та захист           

інформації. Для паперових документів це, 

перш за все, обмеження доступу або фізична 

недоступність документа, фіксація факту пе-

редачі документа в облікових формах. Для 

електронних документів – регламентація до-
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ступу до комп’ютера і баз даних, викорис-

тання криптографічних засобів і методів про-

токолювання. Також необхідно належним 

чином забезпечувати технічний захист від ві-

русів і хакерських атак [9]. 

Все перераховане дає підстави зробити 

висновок, що система автоматизації докуме-

нтообігу є досить складним механізмом. Си-

стема документообігу підприємства включає 

в себе безліч підсистем, побудованих за до-

помогою програмних продуктів, як правило, 

створених різними виробниками. Система 

автоматизації документообігу може по-різ-

ному інтерпретуватися залежно від розміру 

організації і специфіки її діяльності. 

В цілому можна виділити такі основні 

переваги  електронного документообігу  по-

рівняно з паперовим (Табл. 1). 

Таблиця 1 

Переваги електронного документообігу в порівнянні з паперовими носіями 

Критерії Електронний документообіг Паперовий документообіг 

1. Швидкість достав-

ки документа корис-

тувачу  

Швидка доставка документа 

користувачу за умови наяв-

ності у відправника і одержу-

вача електронно-цифрового 

підпису та телекомунікацій-

них каналів зв’язку  для від-

правки документу 

Повільна швидкість доставки до-

кументу в зв’язку з необхідністю 

його роздрукування, підпису і про-

ставлення печаток, відправки ори-

гіналу документу адресату за до-

помогою пошти, кур’єрської     

служби або особисто 

2. Оформлення та 

відправка докумен-

тів  

Включає лише три основні 

стадії – створення докумен-

та, проставляння електрон-

ного цифрового підпису, від-

правка документа адресату  

Включає тривалі стадії створення і 

відправки –  роздруківка докумен-

та, його підписання, упаковка, від-

правка, доставка, ручне введення 

інформації, яка міститься в доку-

менті 

3. Способи збері-

гання та обліку доку-

ментів  

Документи зберігаються на 

електронному носії  

Необхідні спеціальні місця збері-

гання (шафи, сейфи), що займають 

багато місця. Здійснювати пошук 

документів також є трудомістким 

процесом 

4. Витрати на прид-

бання необхідних ка-

нцелярських товарів 

Економія канцелярських то-

варів, таких як папір,  карт-

риджі тощо  

Значні витрати 

5. Система безпеки  Підвищена система безпеки, 

що включає використання 

особистого електронно-циф-

рового підпису і виключає 

несанкціонований доступ  

Імовірність втрати і спотворення 

інформації. Середній ступінь без-

пеки 

Джерело: складене автором за: [9, 8, 10, 4, 1] 

 

Таким чином, впровадження електрон-

ного документообігу несе в собі конкретні 

переваги в економічному плані, оскільки 

така система в обліку сприяє прискоренню 

оборотності грошових потоків, а також дає 

можливість економити значні кошти. Авто-

матизація документообігу скорочує час       

обробки, покращує пошук даних, забезпечує 

контроль виконання, надає повну аналітичну 

інформацію і знижує ймовірність всіляких 

помилок. Крім того, в результаті викорис-

тання такого документообігу звітність орга-

нізацій складається автоматично та пода-

ється у вигляді електронного документу, а це 

значить те, що сам кінцевий продукт бухгал-

терського обліку виходить на принципово 

новий, більш високий рівень, що дає можли-

вість значно розширити коло своїх «спожи-

вачів» – зовнішніх і внутрішніх користува-

чів. 

Проте разом електронна звітність має і 

свої недоліки: 
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– високі фінансові витрати на підклю-

чення до систем операторів телекомунікацій-

них каналів зв’язку. Електронний докумен-

тообіг коштує на порядок вище звичайного 

через те, що його більш складно захистити 

від несанкціонованого доступу [13]; 

– в разі виникнення необхідності здати 

звіт у паперовій формі безпосередньо до ко-

нтролюючого органу, наприклад, до  Пенсій-

ного фонду, його можуть не прийняти, моти-

вуючи свою відмову тим, що Пенсійний 

фонд уклав з підприємством договір про   

електронний обмін документами, а, отже, 

співробітники фонду не можуть прийняти та-

кий звіт, крім як через Інтернет [4]; 

– залежність від забезпечення електро-

енергією і стабільного трафіку Інтернету; 

– високі ризики можливого несанкціо-

нованого доступу і порушення конфіденцій-

ності інформації, а також зловмисної зміни 

змісту або знищення документів. У зв’язку з 

чим виникає необхідність застосування шиф-

рування даних, яке б перешкоджало витоку 

інформації. У стратегії довготривалого збе-

реження  повинні  бути  передбачені  меха-

нізми обмеження доступу до електронних 

документів і захисту їх від випадкового або 

навмисного спотворення і псування [13]. 

Конфіденційність можлива лише при дотри-

манні комплексу правових, організаційних, 

кадрових, інформаційно-технічних та інших 

правил і норм, спрямованих на забезпечення 

нейтралізації каналів витоку конфіденційної 

інформації і документів; 

– швидке моральне старіння техноло-  

гічних платформ електронного документо-

обігу. При наявності відповідних автомати-

зованих засобів, міграція документів шляхом 

їх переміщення з однієї технологічної плат-

форми на іншу є способом вирішення про-

блеми технологічного старіння; 

– обмеженість терміну служби носіїв, 

зберігачів інформації у зв’язку з чим виникає 

необхідність своєчасно здійснювати їх онов-

лення; 

– складність забезпечення юридичної 

сили електронних документів (особливо тих, 

що потребують декількох підписів) через не-

обхідність наявності електронного підпису 

як у працівників підприємства так і у пред-

ставників контрагентів або  інших осіб, які 

здійснюють документування господарських 

операцій [4]. Багато підприємств і організації 

не використовують електронні цифрові під-

писи внаслідок їх значної вартості, оскільки 

необхідно придбати ряд програмно-апарат-

них засобів: програмний комплекс, засіб     

електронно-цифрового  підпису  (для уста-

новки на робочому місці), засіб захисту від 

несанкціонованого доступу – електронний 

замок. 

Також при впровадженні електронного 

документообігу, у службовців виникає пот-

реба в наявності: 

– засобів зв’язку між усіма робочими 

місцями; 

– служб і технічних можливостей пере-

ведення вхідних паперових документів в еле-

ктронну форму; 

– засоби обчислювальної техніки, адек-

ватних за продуктивністю впроваджуваному 

програмному обладнанню документообігу; 

– обов’язкова стовідсоткова оснаще-

ність персональними комп’ютерами всіх пра-

цівників, які працюють з документами. При 

розгортанні електронного документообігу 

слід пам’ятати, що службовці, які не мають 

доступ до електронних документів, фактично 

перестають приймати будь-яку участь у ро-

боті. Ті, до кого документ буде доходити в 

неелектронного вигляді, зможуть тільки 

ознайомитися з ним. Для участі в роботі над 

документом, навіть простим візуванням або 

обслуговуванням, потрібна наявність персо-

нального засобу обчислювальної техніки, 

який має доступ до системи електронного до-

кументообігу. Використовуючи таку сис-

тему, всі відділи і структури організації пра-

цюють в одному інформаційному просторі; 

– психологічна неготовність керівників 

та працівників підприємств до роботи в сис-

темі  електронного  документообігу. Фахівці 

підприємств часто не володіють необхід-

ними навичками в цій сфері роботи й виникає 

несприйняття необхідності освоювати щось 

нове [9]; 

– необхідність спеціальних захищених 

каналів зв’язку; 

– наявність висококваліфікованих пра-

цівників у сфері створення і обслуговування 

системи електронного документообігу [14]. 

Залежно від кваліфікації працівника продук-

тивність зростає і знижується ймовірність 

помилок в обробці документів. 
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Наявність зазначених проблем і склад-

нощів впровадження комплексної системи 

електронного документообігу, а  також від-

сутність системної правової бази, яка б вра-

ховувала усі юридичні нюанси, істотно зни-

жують можливості й ефективність електрон-

ного документообігу. В таких умовах прак-

тично неможливо повністю відмовитися від 

паперового документообігу. Як свідчить 

практика, електронний документообіг прак-

тично не застосовується в організаціях при 

здійсненні основної діяльності. 

Крім того, згідно Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову    звіт-

ність в Україні» у разі складання та збері-

гання первинних документів і регістрів бух-

галтерського обліку з використання елек-

тронних засобів оброблення інформації під-

приємство зобов’язане за свій рахунок виго-

товити їх копії на паперових носіях на ви-

моги інших учасників господарських опера-

цій, а також правоохоронних органів та від-

повідних органів у межах їх повноважень, 

передбачення законами [11]. Зазначена ви-

мога зводить нанівець економію підприєм-

ства в сфері використання часу і канцеляр-

ських матеріалів. 

Проте на теперішній час процеси доку-

ментообігу виходять за межі переваг окре-

мого підприємства. Тому залежно від спосо-

бів регламентації і застосовуваних техноло-

гій важливо розрізняти внутрішній і зовніш-

ній електронний документообіг [5]. Хоча    

частина питань зовнішнього і внутрішнього 

електронного документообігу взаємопо-

в’язані й взаємообумовлені, проте питання 

внутрішнього електронного документообігу 

в основному відносяться до сфери корпора-

тивного, відомчого регулювання, а питання 

зовнішнього документообігу – виходять за ці 

межі й повинні регулюватися державними та 

міжвідомчими актами, а також договорами 

та угодами сторін, які беруть участь в обміні 

документами в електронній формі. Зараз пи-

тання зовнішнього  документообігу з  вико-

ристанням більш розвинених форм взаємодії, 

що включають не лише обмін документами, 

а й метаданими з інформацією про хід їх роз-

гляду та виконання, стають особливо акту-

альними. Тому практика функціонування 

суб’єктів господарювання базується на ідеї 

змішаного електронно-паперового докумен-

тообігу як об’єктивної необхідності поетап-

ного розширення сфери застосування елек-

тронних документів в Україні. 

Питання про внутрішній і зовнішній 

документообіг носить не лише й не стільки 

термінологічний характер. Він безпосеред-

ньо пов’язаний з розвитком функцій служб 

документаційного забезпечення управління. 

Якщо раніше діловодні служби відповідали 

за організацію документообігу лише всере-

дині організації, то в сучасних умовах         

служби документаційного забезпечення уп-

равління отримують інструментарій та мож-

ливості керувати документообігом і здійсню-

вати контроль за рухом документів не лише в 

межах своєї організації, а й при здійсненні 

зовнішнього електронного документообігу. 

На підставі аналізу наявних переваг 

впровадження електронного документообігу 

в практику підприємств розглянемо автор-

ське бачення оптимальної моделі системи ав-

томатизації документообігу, яка включає в 

себе максимальну кількість функцій. Харак-

терними підсистемами такої системи автома-

тизації документообігу, які формалізують їх 

функції, враховуючи при цьому різні типи 

документів повинні бути такі: 

– системи автоматизації діловодства. 

Функції автоматизації діловодства включа-

ють фіксацію документів в спеціальній базі 

даних, що реалізується через заповнення спе-

ціальної картки документа. Структура доку-

ментів, зафіксованих в базі даних, спирається 

на так звану номенклатуру справ, наявну, як 

правило, в кожній організації, а технологія 

обліку та обробки документів спирається на 

сформульоване в цій організації положення 

про діловодство; 

– архіви документів. В архіві докумен-

тів може зберігатися або образ документа, 

або його зміст, або і те, і інше. Крім збері-

гання документів, архів повинен забезпечу-

вати навігацію по ієрархії документів і їх по-

шук. Система повинна забезпечувати розме-

жування прав доступу до документів. Корис-

тувач може ідентифікуватися або за допомо-

гою мережевого імені, або за допомогою спе-

ціального імені та пароля, визначеного в сис-

темі управління архівом. Крім поділу прав 

доступу на рівні користувачів, система по-
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винна забезпечувати виділення груп корис-

тувачів або ролей; 

– системи введення документів і обро-

бки електронних документів. Однією з само-

стійних функцій систем документообігу є 

введення документів в архів, тобто їх переве-

дення з паперової в електронну форму. У 

найпростішому випадку ця процедура зво-

диться до сканування. Проте, як правило, 

простого збереження образу документа вияв-

ляється недостатньо. Образ документа може 

потребувати анотування, накладення на об-

раз документа різних додаткових образів, те-

кстових позначок тощо. Крім того, образ до-

кумента має бути забезпечений набором ат-

рибутів, що дозволяє ідентифікувати його в 

системі діловодства і в архіві документів; 

– системи управління вартістю збері-

гання документів. Ці системи забезпечують 

можливість роботи з різними периферійними 

пристроями – накопичувачами на жорстких 

магнітних дисках, магнітній стрічці, CD-

ROM-пристроях. Система забезпечує авто-

матичне перенесення даних на більш деше-

вші пристрої в разі, якщо доступ до них здій-

снюється не дуже часто;  

– система маршрутизації документів 

забезпечує безпосередню  пересилку  доку-

ментів на робочі місця виконавців, збиран-

ням інформації  про поточний статус  доку-

ментів, здійснює групування документів по 

завершенні роботи з ними на окремих етапах, 

а також забезпечує доступ до інформації про 

поточний стан робіт з документами; 

– системи комплексної автоматизації 

бізнес-процесів. Розвитком систем маршру-

тизації документів є WorkFlow-системи. На 

відміну від систем маршрутизації докумен-

тів, об’єктом маршрутизації в середині такої 

системи є сукупність даних, які використову-

ються в бізнес-процесі. Парадигма 

WorkFlow-системи передбачає, що користу-

вач повинен виконувати лише необхідні     

функції, всю рутинну роботу (визначення по-

слідовності дій, доставку необхідної інфор-

мації, контроль своєчасності виконання ро-

боти тощо) виконує система WorkFlow [12]. 

Функції її додатків виходять за межі функцій 

систем документообігу, проте технології, які 

в них використовуються, дуже близькі до на-

явних в системах маршрутизації документів. 

Їх можна розглядати як окрему складову по-

будови WorkFlow-систем. 

Організація може використовувати кі-

лька каналів передачі документів у електрон-

ній формі при взаємодії із зовнішнім середо-

вищем. При цьому зростає значення «на-

скрізних» процесів роботи, можливість авто-

матизації розподілу  документів, що надхо-

дять на потоки для подальшого спрямування 

певних категорій типовими маршрутами. 

Отже, між корпоративною системою елект-

ронного документообігу і суміжними інфор-

маційними   системами, перш за все транспо-

ртними, необхідна «буферна зона». У зв’язку 

з цим технологія взаємодії має містити ряд 

процедур: прийом документів в електронній 

формі разом із супроводжуючими їх метада-

ними, перевірка електронного підпису, від-

правка повідомлень про надходження, сорту-

вання документів відповідно до заданих па-

раметрів, офіційна реєстрація в системі елек-

тронного документообігу одержувача в кон-

кретній групі документів згідно прийнятої в 

організації класифікації, або відправка пові-

домлення про відмову в реєстрації згідно ре-

гламентованих підстав. Після реєстрації до-

кумента здійснюється подальше його спря-

мування на розгляд в межах системи елект-

ронного документообігу. Як бачимо, алго-

ритм процедур, порівняно з традиційною об-

робкою паперових документів радикально 

змінює характер праці, рутинні й трудомісткі 

процеси автоматизуються, застосовуються 

нові технології, які дозволяють забезпечити 

безперебійний документообіг. Не менш скла-

дними є процедури електронного документо-

обігу з боку організації-відправника. Тут ва-

жливо, щоб служби документаційного забез-

печення ставали центрами компетенції по ро-

боті не лише з паперовими, а й електронними 

документами.  

По мірі розвитку технологій електрон-

ного документообігу стає можливим зробити 

документопотоки більш структурованими і 

формалізованими [12]. На цій основі мож-

лива уніфікація і регламентація процедур ро-

боти, яка може бути закріплена адміністрати-

вними регламентами, технологічними кар-

тами або іншими видами документів, а також 

реалізована в технологічних налаштуваннях 

системи електронного документообігу, що 
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забезпечують автоматизацію конкретних біз-

нес-процесів. Проте, виходячи з аналізу 

практики електронного документообігу під-

приємств України слід зазначити, що реалі-

зація розглянутої вище моделі можлива лише 

за умови її комплексного впровадження 

усіма суб’єктами господарювання. Переду-

мовою цього може бути лише створення дер-

жавою необхідних інститутів. Крім  того на 

державному рівні необхідне створення «бух-

галтерської мережі» з високим рівнем захи-

сту інформації. Причому, реєстрація в ній 

суб’єктів господарювання має здійснюватися 

лише через  відповідну  державну службу. 

Вважаємо, що реєстрації має підлягати лише 

керівництво організації – дирекція, головний 

бухгалтер тощо, які необмежено можуть до-

давати в аккаунт підприємства усіх спів-     

робітників, які задіяні в складанні будь-яких 

документів. 

Функціональні особливості аккаунту 

підприємства полягають у такому. Припус-

тимо, окремий працівник склав документ, 

який необхідно передати іншій організації 

при здійсненні господарської операції. Цей 

документ неможливо відправити через зазна-

чену мережу відразу після складання окрім 

як особам, що повинні його підписати. При 

цьому, в програму доцільно закласти функ-

цію, яка буде  визначати одержувача  доку-

мента виходячи з реквізиту, що передбачає 

необхідність підпису посадової особи. При 

активації функції «відправити» документ ав-

томатично пересилається встановленим по-

садовим особам. При перегляді повідом-

лення директор і головний бухгалтер як по-

годження, проставляють електронний під-

пис, що автоматично знімає з цього повідом-

лення обмеження в розсилці – тобто тепер 

документ, який міститься в повідомленні, 

може бути пересланий будь-якому контра-

генту. При отриманні документу контраген-

том, він матиме впевненість, що повідом-

лення могло до нього надійти лише офіційно 

з відома керівництва конкретного підприєм-

ства, оскільки її аккаунт контролюється дер-

жавною службою, яка його реєструвала, а та-

кож бути впевненим у достовірності елект-

ронних підписів, які містяться в документі. 

Висновки. На  сучасному етапі  роз-

витку суспільства з метою зменшення тран-

сакційних витрат, застосування електрон-

ного документообігу є важливим елементом 

реформування бухгалтерського обліку. Од-

нак, такий перехід не може відбутися відразу 

з огляду на поступовість, тому неминуче по-

ряд з електронною формою документів буде 

використовуватися і паперова. В таких умо-

вах особливості сучасного документообігу 

передбачають зміну ролі та функцій доку- 

ментаційних служб. На перший план вихо-

дять організаційні, контрольні та методичні 

функції, а не лише реєстрація документів і 

виконання інших функцій традиційного діло-

водства. Робота з організації документообігу 

наповнюється новим змістом – потрібен не 

лише формальний контроль за проходжен-

ням документів, а саме управління докумен-

тообігом, документопотоками, доступом до 

електронних документів. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО               

ДОКУМЕНТООБОРОТА В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В УКРАИНЕ 

М. В. Болдуев, д. гос. упр., профессор, НТУ «Днепровская политехника», 

О. В. Болдуева, д. э. н., доцент, Запорожский национальный университет,  

Е. Г. Лыщенко, к. е. н., доцент, НУ «Запорожская политехника»  

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения общенаучных и 

специальных методов исследования, в частности: метода теоретического обобщения – для 

уточнения понятийного аппарата, обобщения подходов к определению сущности электрон-

ного документооборота и выявления его особенностей в контексте удовлетворения современ-

ных требований бизнеса к системе управления предприятием; дедукции – при определении 
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особенностей электронного метода документирования в обеспечении управления хозяйствен-

ными процессами; метод системного подхода – для выявления закономерностей развития 

электронного документооборота в управлении предприятием; логики, экспертных оценок, 

анализа и синтеза – для обоснования авторской модели оптимальной системы автоматизации 

документооборота, которая включает в себя максимальное количество функций. 

Результаты. Определена экономическая сущность понятия «электронный документо-

оборот», выявлены особенности и преимущества его применения в обеспечении эффективного 

управления предприятием. На основании систематизации опыта применения метода электрон-

ного документооборота в деятельности предприятий обоснованы меры повышения его эффек-

тивности в современных условиях институционального поля Украины. 

Новизна. Усовершенствованы методические основы автоматизированных систем бух-

галтерского учета путем разработки модели электронного документооборота в Украине, кото-

рая включает: автоматизация делопроизводства, архивы документов, ввод документов, обра-

ботки электронных документов, управление стоимостью, хранение документов, маршрутиза-

ция документов, комплексная автоматизация бизнес-процессов с использованием каналов пе-

редачи документов в электронной форме при взаимодействии с внешней средой. 

Практическая значимость. Обоснованы мероприятия, направленные на обеспечение 

дальнейшего развития системы электронного документооборота в Украине в контексте ее 

направленности на удовлетворение потребностей современного бизнеса в повышении каче-

ства управленческой информации и снижении трансакционных издержек. 

Ключевые слова: электронный документооборот, управление предприятием, информа-

ционное обеспечение, автоматизация бухгалтерского учета, бизнес-процессы. 

 

MACROECONOMIC COMPONENTS OF ELECTRONIC DOCUMENT                   

MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL SUPPORT OF            

AUTOMATED ACCOUNTING OF BUSINESS PROCESSES IN UKRAINE 

M. V. Bolduev, Dr. Sc. (Public Adm.), Professor, Dnipro University of Technology  

O. V. Boldueva, D.E., Associate Professor, O. H. Lyshchenko, Ph. D (Econ.), Associate       

Professor, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»  

 

Methods. The results are obtained through the use of general and special research methods, in 

particular: the method of theoretical generalization – to clarify the conceptual framework, generalize 

the essence of electronic document management and identify its features in the context of meeting 

modern business requirements for enterprise management; deduction – in determining the features of 

the electronic method of documentation in ensuring the management of business processes; method 

of systems approach – to identify development patterns of electronic document management in en-

terprise management; logical approach, expert evaluations, analysis and synthesis – to substantiate 

the author's model of the optimal document automation system, which includes the maximum number 

of functions. 

Novelty. The methodological bases of automated accounting systems of business entities have 

been improved by developing a model of electronic document management in Ukraine, which in-

cludes the following systems: office automation, document archives, document entry, electronic doc-

ument processing, cost management, document storage, document routing, complex automation busi-

ness processes using the channels of transmission of documents in electronic form in interaction with 

the external environment. 

Practical value. There are substantiated measures aimed at ensuring the further development 

of the electronic document management system in Ukraine in the context of its focus on meeting the 

needs of modern business in improving the quality of management information and reducing trans-

action costs. 

Keywords: electronic document management, enterprise management, information support, ac-

counting automation, business processes. 
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ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ У ПРИЙНЯТТІ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ 

 

В. Д. Козенкова, асистент, Національна металургійна академія України, 

13managua@gmail.com, orcid.org/0000-0003-4159-4610,  

Н. П. Козенкова, ст. викладач, Національна металургійна академія України, 

nkozenkova@gmail.com  

 

Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: ана-

лізу і синтезу – при висвітленні сутності управлінських рішень та інформації, що їх забезпечує;  

системного підходу  – при визначенні засад експертного оцінювання;  порівняння – для визна-

чення переваг та недоліків шкал експертного оцінювання;  абстрактно-логічного аналізу – для 

узагальнення та формулювання висновків. 

Результати. Визначено завдання вибору управлінських рішень та вимоги до формування 

інформації, що їх забезпечують. Надано характеристику методів оцінки та вибору альтернатив 

рішень. Розглянуто методологію визначення узагальнюючих показників. Проаналізовано ме-

тоди багатокритеріальної оптимізації та вибору оптимальних альтернатив за декількома кри-

теріями ефективності. Проаналізовано основні етапи проведення процедур експертного оці-

нювання та ранжирування показників.  

Встановлено склад та сутність показників,  які використовуються  для оцінки узгодже-

ності ранжирування. Проаналізована сутність шкал, що використовуються в експертному оці-

нюванні, встановлено їх переваги та недоліки. Визначено, що у залежності від шкал, за якими 

отримані експертні оцінки, останнім можуть бути призначено різні ваги. Показано, що оцінка, 

яка надана у шкалі з більшою кількістю градацій, відповідно повинна мати й більшу  вагу, 

оскільки має більшу інформаційну цінність, ніж оцінки, отримані за шкалою з меншою кіль-

кістю градацій.  

Новизна. Надано характеристику зміни інформативності оцінок за різними шкалами оці-

нювання. Показано переваги використання степеневих шкал для вирішення завдань експерт-

ного оцінювання, зокрема для оцінок, які можуть бути отримані на основі нечітко-лінгвістич-

них оцінок з подальшим визначенням функцій приналежності, де невірно визначені границі 

шкал оцінювання можуть спотворити кінцеву інформацію. 

Практична значущість. Запропоновано визначати якість експертних оцінок на основі 

оцінки їх інформаційної цінності, зокрема на основі розрахунку кількості інформації в оцінці 

за допомогою формули Хартлі, що дає можливість обирати шкалу оцінювання відповідно до 

поставлених до експертного оцінювання завдань.  

Ключові слова: оцінка, експертне оцінювання, методи багатокритеріальної оптимізації, 

шкали експертного оцінювання, вага оцінки,  оцінка  інформаційної  цінності, коефіцієнт      

Хартлі. 
 

Постановка проблеми. В основі  за-

безпечення успішного функціонування  ви-

робничих систем є прийняття рішень, що 

адекватні до умов їх функціонування. Зазви-

чай умови функціонування залежні від 

впливу зовнішнього середовища, який харак-

теризується значною невизначеністю.  

В таких умовах  якість управлінських 

рішень взагалі та фінансових рішень, зок-

рема, у багатьох випадках визначається дос-

відом та професіоналізмом осіб, що прийма-

ють рішення в умовах обмежених часових та 

матеріальних ресурсів, використовуючи ве-

ликий обсяг даних, у тому числі – нечисель-

них за відсутності строго формалізованих 

математичних моделей, які дозволяють одно-

значно визначити механізм управління. Ви-

ходом з  ситуації  може бути використання 
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методів експертного оцінювання, які в даний 

час широко використовуються у багатьох об-

ластях людської діяльності, що вимагають 

прийняття складних рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Аналіз та дослідження публікацій у 

сфері практики та теорії експертного оціню-

вання [1–23] дозволив виділити ряд проблем, 

які знижують ефективність використання та 

достовірність результатів експертних мето-

дів, зокрема таких як відсутність формаліза-

ції у побудові системи критеріїв оцінки аль-

тернатив, особливо при визначенні відносної 

важливості критеріїв; недостатня узгодже-

ність парних порівнянь альтернатив; необ-

ґрунтованість механізму вибору шкал оціню-

вання; недосконалість механізмів перевірки 

узгодженості думок груп експертів тощо. 

Тому актуальними є дослідження та розробка 

методів, моделей та алгоритмів, які забезпе-

чують більш обґрунтоване та об’єктивне 

прийняття експертних оцінок в галузі прий-

няття  управлінських рішень.  Саме це обу-

мовлює актуальність дослідження та його 

мету. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є дослідження експертного оці-

нювання та його методології та формування 

методичного підходу до обґрунтування ви-

бору шкал оцінювання.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Процес функціонування будь-якого 

підприємства можна представити у вигляді 

потоків рішень щодо використання ресурсів 

(матеріальних, фінансових, трудових) з ме-

тою отримання прибутку. Система прий-

няття фінансових рішень призначена для під-

вищення ефективності керування ресурсами, 

вирішення фінансових проблем, які виника-

ють у діяльності підприємств. Вибір техно-

логій та методів прийняття рішень здійснює 

управлінська особа, яка відповідає за ці рі-

шення. У цих умовах фінансове рішення – це 

вольова творча дія суб`єкта управління під-

приємством на основі знання об'єктивних за-

кономірностей функціонування керованої 

фінансової системи. Особливої уваги у цьому 

процесі має при цьому має детальна інформа-

ція про предметну область, побудову моделі, 

визначення області альтернатив рішень, фор-

мулювання завдання прийняття рішень тощо. 

Залежно від повноти вихідних даних  

завдання вибору рішень можуть бути добре 

структурованими, слабо структурованими, 

або неструктурованими [1]. Для добре струк-

турованих задач інформація представляється 

в кількісному вигляді, для слабо структуро-

ваних задач вона містить кількісні описання 

з домінуванням якісних і невизначених фак-

торів, для неструктурованих завдань дані мо-

жуть бути представлено у вигляді якісного 

опису вихідних факторів та взаємозалежнос-

тей між ними. Потрібно відзначити, що  ін-

формація про ці фактори може бути повною 

або частковою; фактори можуть бути  неза-

лежними, або залежними один від одного. 

Власне показники можуть бути кількісними 

або якісними, оцінюватися в різних шкалах 

тощо.  

Для предметної області, яка має повну 

визначеність, та невеликого числа критеріїв, 

методи теорії прийняття рішень добре розви-

нені. Але при наявності значної кількості  

якісних і кількісних показників, які взаємоді-

ють між собою, важливою стає розробка ме-

тодів оцінювання складних багатокритеріа-

льних об'єктів, що може істотно полегшити 

подальший вибір варіанту. 

До основних завдань оцінки і вибору 

альтернатив рішень  відносять:  оцінку  аль-

тернатив; порівняльну оцінку і ранжування 

безлічі альтернатив; визначення стратегій 

оцінювання альтернатив;  визначення зна-

чень приватних показників по заданих зна-

ченнях узагальненого показника; пошук зна-

чень приватних показників, що забезпечують 

необхідні значення узагальненого показника; 

пошук найкращих рішень (значень приват-

них показників), які б забезпечували необ-

хідні значення узагальненого показника [2]. 

Можна виділити одно- і багатокритері-

альні методи оцінки та вибору альтернатив 

рішень. У випадку однокритеріальних рі-

шень вважаються відомими: безліч альтерна-

тив (об'єктів, варіантів дій), оцінки альтерна-

тив за обраним критерієм (показником), пра-

вило вибору найкращого варіанту. У випадку 

багатокритеріальних оцінок кожному варіа-

нту можна поставити у відповідність вектор, 

який представляє собою оцінки варіанта за 

критеріями (показниками).  

Далі підходи до порівняння і вибору ва-

ріантів рішень можуть бути розділені на дві 

ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА АУДИТ______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2021, №1 159_________________________________________



групи: методи зведення та незведення мно-

жини критеріїв до одного. Одним з перших 

розгляд багатокритеріальних оцінок почав В. 

Парето, який запропонував метод, який зго-

дом отримав назву оптимізації по Парето [3]. 

Але систематичне вивчення проблем оптимі-

зації багатокритеріальних завдань почалося в 

шістдесятих роках минулого століття. На 

сьогоднішній день, опубліковано велику      

кількість праць, присвячених пошуку рішень 

оптимальних по Парето для задач з кількома 

критеріями.  Значне число способів оптиміза-

ції багатокритеріальних задач покладаються 

на ідею того, що система переваг експерта, 

описується за  допомогою  функцій  корис-

ності, тобто числової функції, яка встанов-

лює взаємозв'язок переваг і прийняття рі-

шення та співставляє кожному варіанту рі-

шень деякого числа, що  характеризує  «ко-

рисність» альтернативи.  Значний внесок у 

дослідження даного апарату було внесено Д. 

Ф. Нейманом та О. Моргенштерном, а піз-

ніше й П. Фішберном [4,5].  

У разі використання методів, заснова-

них на зведенні багатокритеріальних варіан-

тів рішень до одного критерію, завдання ви-

бору вирішується на основі побудови  інте-

грального, або узагальненого критерію. Для 

цього використовуються способи агрегу-

вання показників. Застосування методів    

згортки критеріїв таких як: мультиплікативні 

та адитивні функції, мінімізація максималь-

ного значення - все це потрібно для того, щоб 

скаляризувати векторні завдання. 

Метод згортки є операцією перетво-

рення векторного критерію в скалярний. Для 

згортки необхідно у певний спосіб нормалі-

зувати критерії для уможливлення  їх спів-

ставності. Для цього, наприклад, можна пе-

рейти до абстрактних величин або до вели-

чин з однаковими одиницями вимірювання. 

Потім векторний  критерій  замінюють ска-

лярним.  

Недоліки застосування згорток поляга-

ють у необхідності визначення та обґрунту-

вання вагових коефіцієнтів для часткових 

критеріїв та вибору типу згортки.  

Дослідження свідчать, що найбільш 

розповсюдженим у практиці діяльності під-

приємств є випадок, коли існує певна кіль-

кість варіантів A1 ,..., Am (де кожному варі-

анту відповідає деякий певний результат аі, (і 

= 1, т) і необхідно знайти варіант  з макси-

мальним результатом, тобто метою вибору є 

максимізація результату від прийнятого рі-

шення.  
Адитивний узагальнюючий показник 

визначається як зважена сума оцінок за при-

ватними показниками. При розрахунку ади-

тивного показника відбувається взаємна ком-

пенсація приватних критеріїв. Це означає, що 

можливе значне, аж до нуля, зменшення од-

ного з значень, що компенсується збільшен-

ням іншого значення. Тому також використо-

вують обмеження значень для частини кри-

теріїв, призначення допусків на відхилення 

їх від оптимальних значень тощо [6].  

Мультиплікативний критерій  забезпе-

чує відносні зміни критеріїв і допускає ро-

боту з ненормованими значеннями критеріїв. 

Головний його недолік полягає в компенсації 

недостатньої величини одного приватного 

показника надлишкової величиною іншого і 

в тенденції згладжування рівнів приватних 

показників за рахунок нерівнозначних пер-

винних значень приватних показників.  

Взагалі, адитивний показник застосову-

ють, коли істотні значення мають абсолютні 

значення приватних показників при обра-

ному векторі X. Якщо ж істотну роль відіграє 

зміна абсолютних показників при варіації, то 

краще використовувати мультиплікативний 

показник. Якщо є критерії мають різнорідні і 

нечіткі значення, то бажано для агрегування 

використовувати OWA оператор Ягера [7]. 

Суть даного підходу полягає в тому, що ваго-

вий вектор оператора пов'язаний не з яки-

мось конкретним значенням критерію bi, а з 

позицією критерію в упорядкованому по спа-

даючій векторі таким чином, що wi відповідає 

найбільшому значенню bi, а wn – най-

меншому 

До методів багатокритеріальної опти-

мізації також відносяться наступні. 

Найпростішим є метод головного част-

кового критерію, який полягає у тому, що се-

ред усіх критеріїв вибирається головний, а 

для інших встановлюються мінімально  до-

пустимі рівні bi, після чого задача зводиться 

до задачі на умовний екстремум головного 

часткового критерію. 

Метод лексикографічної оптимізації за-

стосовується тоді, коли критерії можна про-
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ранжувати та впорядкувати за ступенем важ-

ливості. Тоді на першому етапі вибирають  

підмножину стратегій, що мають найкращі 

оцінки за першим критерієм. На другому 

кроці обирається підмножина альтернатив, 

що мають кращі оцінки за другим критерієм, 

і так далі. 

У методі послідовних поступок для    

кожного з проранжированих критеріїв виби-

рається максимально допустиме відхилення 

його значення від найкращого. Цей метод    

відрізняється від попереднього тим, що на 

кожному кроці будують множину альтерна-

тив з урахуванням допустимого відхилення 

критерію  від  найкращого  значення («по-

ступки»). 

Результатом методу головного крите-

рію є однокритеріальне завдання оптимізації, 

шляхом виділення одного головного крите-

рію і перетворення його в обмеження. При 

використанні методу послідовного вирі-

шення ряду завдань однокритеріальної опти-

мізації, отримані на ранніх етапах результати 

можуть бути використані для побудови но-

вих обмежень.  

Звуження безлічі альтернатив передба-

чає використання поняття ефективності рі-

шення: за Слейтером (слабо ефективне) S(X), 

за Парето (ефективне) P(X), за Смейлом (су-

воро ефективне) Sm(X).  

Ґрунтуючись на визначеннях даних 

множин, буде вірним заключення:                                                           

. 

Вибір оптимальної  альтернативи  ви-

робляється з цієї множини тільки після зву-

ження безлічі альтернатив. Пошук рішення 

за методом вибору альтернативи із заданими 

властивостями, передбачає використання ра-

ніше встановлених властивостей рішення. 

Якщо у процесі прийняття рішення кожна 

альтернатива характеризується кількома ва-

ріантами реалізації то її можна навести у ви-

гляді п – вимірного вектору. Вибір оптималь-

ного варіанту здійснюється за допомогою 

критерію максимізації. При цьому, вибір оп-

тимального варіанту не  є однозначним,  ос-

кільки максимальний результат може бути 

досягнуто у декількох варіантах вибору. У 

наведеному випадку кожному варіанту від-

повідає єдиний зовнішній стан, тобто одно-

значно визначається єдиний (оптимальний) 

результат. Цей випадок є достатньо простим 

та найбільш розповсюдженим.  

У більш складних ситуаціях прийняття 

рішень, кожному допустимому варіанту 

прийняття рішення Аі, внаслідок впливу різ-

номанітних факторів внутрішнього та, найго-

ловніше, зовнішнього середовища Уj,         j = 

1, п відповідають різні результати рішень aij. 

Враховуючи ці обставини, множина рішень 

може бути викладена у матричному вигляді 

 

                                                        (1) 

 

Кожний рядок матриці показує цінність 

певної альтернативи у кожному стані сис-

теми, а кожний стовпчик - цінність усіх аль-

тернатив, якщо система опиниться саме в 

цьому стані. Характерною особливістю при 

цьому є те, що в момент прийняття рішення 

щодо вибору певної альтернативи, конкрет-

ний стан, у якому опиниться система, невідо-

мий. Зважаючи на це, необхідно брати до 

уваги усю сукупність можливих станів сис-

теми. Тобто, для того, щоб перейти до одно-

значного та найбільш придатного (вигідного) 

варіанту, необхідно ввести оціночні (цільові) 

функції, тоді матриця рішень зводиться до 

одного стовпчика. У такому випадку про-

блема вибору альтернативи зводиться до ви-

бору рядка матриці. Для цього можуть засто-

совуватися різні критерії: Бернуллі-Лапласа, 

Вальда, Байєса, Севіджа, ЕХТ, Байєса-Севі-

джа, Гурвіца, Гурвіца-Севіджа, компромісу 

за Гурвіцем для виграшу, компромісу за Гур-

віцем для ризику, Ходжеса-Лемана, Герме-

єра, крайнього оптимізму, крайньої обереж-

ності, добутку.  

Зауважимо, що вибір критерію для 

прийняття фінансових рішень в умовах неви-

значеності, а також визначення параметрів 

відібраного критерію належить до найсклад-

ніших проблем у діяльності особи, що прий-

має рішення.  

Враховуючи той факт, що у сучасній 

економічній науці  існують близько 20  кла-

сичних критеріїв (принципів) вибору рішень, 

доцільно розділити їх на дві групи:  

1) критерії вибору альтернативи за умов не-

визначеності – коли немає певної достовірної 

інформації щодо імовірності впливу факто-

рів на систему та виникнення кожного з її   
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можливих станів; 2) критерії вибору альтер-

нативи за умов ризику - коли особа, що прий-

має управлінське рішення може дати певну 

об'єктивну або суб'єктивну оцінку кожного зі 

станів системи, або імовірності їх виник-

нення.  

Підхід, заснований на згортці багатьох 

критеріїв в один, використовується в бага-

тьох методах теорії прийняття рішень, серед 

яких можна виділити наступні: методи, за-

сновані на теорії цінності, корисності [5], ме-

тоди аналізу ієрархій [8], методи нелінійної 

згортки [9], методи теорії нечітких множин 

[10] та ін. Підхід зведення багатьох критеріїв 

до одного знижує трудомісткість процедур 

порівняння, ранжування, класифікації та ви-

бору альтернатив. Але він потребує пошуку 

ефективних методів оцінювання, підвищення 

вимог до знань експерта тощо. 

Методи, засновані на незведенні бага-

токритеріальних показників до одного крите-

рію, ставлять своїм завданням порівняння ва-

ріантів на основі векторів оцінки за всіма 

критеріями. Серед важливих факторів цього 

підходу можна вказати вагу критеріїв, інфор-

мацію про переваги експертів. Застосування 

цих методів обумовлено незалежністю кри-

теріїв та їх повною визначеністю. Серед ме-

тодів цієї групи можна виділити: метод домі-

нування [11], метод на основі глобальних 

критеріїв [12], лексикографічне упорядку-

вання [2], методи математичного програму-

вання [13], методи порогів [14], методи теорії 

мультимножин [15] та ін. 

Потрібно відзначити, що оцінки базу-

ються на інформації суб'єктивного харак-

теру; вони можуть бути недостатньо адеква-

тними, що криється в недостовірності та не-

повноті наявних даних, певному незнанні ін-

формації про об'єкти оцінки тощо.   

Експертна інформація потребує як  різ-

них методів отримання, так і різних методів 

обробки. До основних проблем у цьому про-

цесі відносять проблему наочності експерт-

ної інформації, проблема єдності вимірю-

вань, проблема адекватності тощо.  

Експертний має ту перевагу, що може 

бути застосований навіть в умовах дефіциту 

інформації. Головна умова експертної оцінки 

- виключення взаємного впливу експертів 

один на одного. До основних типів експерт-

них оцінок відносять кількісну оцінку (на 

скільки або у скільки разів одна оцінка різ-

ниться від іншої), бальну оцінку (розбудову-

ють порядкову або рангову шкалу) та ранжу-

вання (упорядкування множини об'єктів від-

повідно до зменшення їх значимості). Для 

аналізу кількісними  методами  якісної  екс-

пертної інформації використовують  спеці-

альні так звані вербально-числові шкали. По-

ширеною є вербально-числова шкала Харін-

гтона, тобто шкала відповідностей словесних 

оцінок числовим [16]. 

У сучасній  літературі широко  пропа-

гандується метод Дельфі. Для цього методу 

характерні три особливості: анонімність, ре-

гульований зворотній зв'язок, групові оцінки. 

Метод Дельфі має реєстр рекомендацій і ви-

мог щодо проведення експертиз. Деякі з ви-

мог очевидні: експертами можуть бути лише 

крупні фахівці у відповідній галузі; оскільки 

кожний експерт може припускатися поми-

лок, то лише міркування досить значного   

числа  експертів  можуть    визначити задо-

вільно досліджуване питання; питання до   

експертів мають бути відносно простими та 

чітко сформульованими, щоб  зробити  не-

можливою неоднозначність їх тлумачення; 

для проведення експертиз необхідно мати у 

складі  відповідних  керівних   органів ста-

більні групи організаторів експертиз, бо 

лише добре організована і якісно проведена 

експертиза може гарантувати важливі реко-

мендації для прийняття керівних рішень [17].  

Із застосування експертних оцінок бу-

дується більшість рейтингових методик. Але 

їх розширене застосування створює багато 

проблем, пов'язаних з перевіркою достовір-

ності отриманих результатів. Експертні ме-

тоди, що ґрунтуються на оцінках залучених 

кваліфікованих фахівців, дозволяють дати 

більш точну та відтворювальну оцінку. До 

недоліків експертних методів відносяться су-

б'єктивізм, обмеженість використання, ви-

сокі витрати на їх проведення. Разом з тим, їх 

роль стає більш значимою, коли вибір та 

прийняття рішення необхідно здійснювати в 

умовах ризику та невизначеності, оскільки не 

завжди є достовірна інформація про стан сис-

теми, що досліджується та не завжди можна 

сформулювати у математичному вигляді    

поставлену задачу.  

Методикам експертиз присвячено ба-

гато наукових робіт [18–20]. Відповідно до 
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цих робіт виділяють такі основні етапи:           

1) підготовчий етап, на якому визначається 

мета експертизи; проводиться відбір експер-

тів та розробляється програма проведення та 

методика експертного оцінювання; 2) етап 

проведення, на якому формується система 

критеріїв та проводиться опитування експер-

тів; 3) етап обробки результатів опитування, 

який має за мету аналіз експертної інформа-

ції та агрегування експертних оцінок; 4) за-

ключний етап, на якому проводиться аналіз 

результатів експертизи, розробка рекоменда-

цій та прийняття рішень про задовільність 

отриманих результатів. 

Одним з важливих завдань є форму-

вання експертної групи, оскільки експерт по-

винен мати певну компетентність в предмет-

ної області, мати навички аналізу отриманої 

інформації, тощо. Компетентність експерта 

складається з об'єктивності, контактності і 

зацікавленості в експертизі. Компетентність 

слід оцінювати за трьома групами показни-

ків: об'єктивні показники, пов'язані з досві-

дом професійної діяльності; показники, які 

характеризують рівень інформованості екс-

перта про об'єкт експертизи; показники, що 

характеризують уміння експерта працювати 

в колективі. 

Методи оцінки експертної компетент-

ності поділяються на: апріорні (методи само-

оцінки, взаємної оцінки, тестові і документа-

льні методи); апостеріорні методи, засновані 

на аксіомі незсуненості (компетентність екс-

перта визначається на основі аналізу «близь-

кості» експертних оцінок окремих експертів 

до загальної оцінки). Більш обґрунтованим 

деякі автори вважають такий підхід до        

оцінки компетентності, який дозволяє визна-

чити ступінь внутрішньої суперечливості 

безпосередньо з відповідей експерта. У 

цьому випадку шукають протиріччя у відпо-

відях одного експерта на одне й те саме запи-

тання, але сформульоване по-різному. Суттє-

вою рисою цього методу є те, що він не ви-

значає ступінь близькості думок експерта до 

об'єктивної дійсності. 

Загалом алгоритм розрахунку оцінки i-

го експерта за j-ми показниками має такі 

етапи. 

Крок 1. Побудова матриці балів 

Крок 2. Визначення суми балів, по кож-

ному експерту по всім показникам.  

Крок 3. Обчислення вагового коефіці-

єнта кожного експерта за всіма показниками.                                                                                                               

Коефіцієнти компетентності експертів 

можна обчислити за апостеріорними даними, 

тобто за наслідками оцінки об'єктів. Основ-

ною ідеєю цього обчислення є припущення 

про те, що компетентність експерта повинна 

оцінюватися за мірою узгодженості його оці-

нок з груповою оцінкою об'єктів.  

При проведенні оцінювання використо-

вують також методи ранжирування показни-

ків. Існує два основні підходи до ранжиру-

вання. У першому випадку експерту пред'яв-

ляють все безліч об'єктів експертизи, і він ви-

значає кращий з них, після чого вибирає най-

кращий з решти невибраних об'єктів та ін. У 

другому випадку, експерту пред'являється 

лише деяка підмножина множини об'єктів, 

елементи якого він повинен проранжиру-

вати. Далі експерту надається ще один об'єкт, 

який не входить до вже упорядкованої під-

множини, а він повинен вказати даному      

об'єкту місце серед раніше проранжирова-

них. Процес триває, поки кожен об'єкт  екс-

пертизи не матиме свій ранг. 

Одним з важливіших завдань є оцінка 

узгодженості думки експертів, оскільки вва-

жається, що агрегована думка експертів є до-

стовірною тільки у тому випадку, якщо всі 

експертні думки мають високий  рівень  уз-

годженості [21]. Для оцінки узгодженості   

ранжирування традиційно використовують 

три групи показників [22]: коефіцієнти ран-

гової кореляції, коефіцієнти варіації та коефі-

цієнти конкордації. Коефіцієнти рангової ко-

реляції дозволяють встановити тісноту     

зв'язку між двома ранжируваннями, вимірю-

ються в діапазоні [-1;1]. Чим вище значення 

коефіцієнта, тим більш узгодженим є ранжи-

рування. Найбільш відомими показниками 

цієї групи є коефіцієнт кореляції Спірмена та 

коефіцієнт кореляції Кендала. До недоліків 

показників кореляції можна віднести немож-

ливість узгодження оцінок всі\ї експертної 

групи в цілому. Коефіцієнти варіації рангів 

використовують для виявлення об'єктів екс-

пертизи, сильно суперечать один одному, з 

метою їх подальшого детального аналізу.  

Найбільш відомими з них є коефіцієнт 

варіації рангів j-того об'єкта (змінюється в ді-

апазоні [0; 1]; чим менше значення для j-того 
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об'єкта, тим вище узгодженість думок експе-

ртів щодо цього об'єкта) та коефіцієнт варіа-

ції Беккера (коефіцієнт приймає значення в 

діапазоні [0; n / 2]), який є більш чутливим до 

збільшення відстаней між рангами, ніж до 

розкиду експертних думок. 

Коефіцієнти конкордації дозволяють 

оцінити узгодженість всіх експертних думок 

при ранжуванні об’єктів. Найбільш розпо-

всюдженими є дисперсійний коефіцієнт кон-

кордації (приймає значення в діапазоні [0; 1]; 

чим більше  його  значення, тим  більш уз-

годжені і достовірні експертні думки) та  ен-

тропійний коефіцієнт конкордації (приймає 

значення в діапазоні [0; 1]; чим більше його 

значення, тим більш узгоджені і достовірні 

експертні думки). 

Для оцінки узгодженості використову-

ються абсолютні та відносні показники. До 

абсолютних відносяться варіаційний розмах, 

середнє відхилення, дисперсія; до відносних 

- коефіцієнти осциляції і варіації [23].  

При парному порівнянні  експерт,  по-

рівнюючи пари об'єктів, вказує або більш 

кращий об'єкт, або їх рівність. Така проце-

дура може застосовуватися навіть тоді, коли 

відмінність між об'єктами настільки незнач-

ний, що їх ранжування практично нездій-

сненно.  

Процедура парних порівнянь об'єктів 

експертизи проводиться за шкалою інтерва-

лів або переваг. При використанні шкали ін-

тервалів,  чисельна  оцінка  bij показує,  на-

скільки i-й об'єкт перевершує j-й по заданій 

шкалі, а при використанні шкали відносин – 

у скільки разів i-й об’єкт перевершує j-й по 

заданій шкалі. Результати порівнянь – мат-

риця парних порівнянь, для оцінки узгодже-

ності яких визначається коефіцієнт узгод-

ження. Даний коефіцієнт приймає значення в 

діапазоні [(m-2)/(2m-2); 1], і в разі повної уз-

годженості думок експертів приймає зна-

чення, яке дорівнює 1. 

У процесі парних порівнянь експерт не 

лише вибирає у кожній парі найбільш пріо-

ритетний об'єкт, але й може вказати у скільки 

разів цей об'єкт переважає інший. Ця проце-

дура потребує використання певних оціноч-

них шкал. Проблеми вибору та  викорис-

тання шкал експертного оцінювання досить 

широко висвітлені в літературі. Зазвичай    

розглядаються три різновиди шкал – цілочи-

слові, збалансовані та степеневі [24]. В ос-

нові цих шкал лежить перелік стандартних 

лінгвістичних фраз, що відповідають града-

ціям шкали від 1 до 9 (шкала Т. Сааті). Най-

більш простою є цілочисельна шкала, основ-

ним недоліком якої є нерівномірний розподіл 

обчислених ваг, особливо по судженнях екс-

пертів, наближених до крайніх значень 

шкали.  

У збалансованій шкалі ваги альтерна-

тив є рівномірно розподіленими в залежності 

від парних порівнянь [25]. Така шкала най-

більш актуальна для випадку наявності лише 

2-х альтернатив. Певного поширення у цьому 

напрямі набула так звана шкала «9/9-9/1», 

або шкала Ма-Чженга [26]. Степенева шкала 

формує рівномірний розподіл ваг альтерна-

тив при будь-якій кількості альтернатив. Та-

кими ж властивостями володіє шкала Доне-

ган-Додд-МакМастера, особливостю якої є 

визначення 8-кового або 7-кового горизонту, 

або діапазону [27].  

Загальна характеристика цих шкал на-

ведена у таблиці  1. 

Потрібно визначити різновид шкали 

експертного оцінювання.   

Оскільки завданням експертного оці-

нювання взагалі є отримання професійних 

оцінок відповідно до мети поставленої у до-

слідженні. 

Похідним завдання експертного оціню-

вання є отримання інформації  про  вагу по-

казників, які визначаються. 

В залежності від шкал, за якими отримані 

експертні оцінки, їм можуть бути призначено 

різні ваги. Оцінка, яка надана у шкалі з біль-

шою кількістю градацій, відповідно повинна 

мати й більшу вагу, оскільки має дещо           

більшу інформаційну цінність, ніж оцінки, 

отримана за шкалою з меншою кількістю 

градацій.  

Визначити якість експертних оцінок 

можна за умови оцінки їх інформаційної цін-

ності. Одним з варіантів такої оцінки мож-

ливо за умови визначення кількості інформа-

ції в оцінці за допомогою формули Хартлі 

[30]: 

                                                                       (2) 

 

 де  N – кількість поділок шкали експе-

ртного оцінювання 
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Таблиця 1 

Числові еквіваленти для шкал оцінювання  

Лінгвістична фраза 

Число, поставлене у відповідність за шкалою 

Цілочис-

ловою 
Збалансованою 

Степеневою Ма- 

Чженга 

Донеган-

Додд-Мак 

Мастера 

Немає переваги, або альтернативи рівнозначні 

(Equally, Е) 
1 

0.5/0.5 = 1 
 =1 

9/9 = 1 1 

Слабка або незначна перевага (Weakly or 

slightly preferred, WSP) 
2 

0.55/0.45 = =11/9  1,316 9/8 1,132 

Середня перевага (Moderately preferred, MP) 3 0.6/0.4 = =3/2 
 1,732                       

9/7 1,287 

Більше ніж середня перевага (Moderately plus 

preferred, MPP) 4 0.65/0.35 = =13/7 

 

 2,280 9/6 = 3/2 1,477 

Сильна перевага  (Strongly preferred. SP) 5 0.7/0.3 = =7/3  =3 9/5 1,720 

Більше ніж сильна перевага (Strongly plus 

preferred, SPP) 
6 

0.75/0.25 = =3 
 3,948 

9/4 2,060 

Дуже сильна перевага (Very strongly preferred, 

VSP) 7 0.8/0.2 = 4 
 5,196 

9/3 = 3 2,600 

Дуже, дуже сильна перевага (Very, very strongly 

preferred, VVSP) 
8 

0.85/0.15 = =17/3  6,839 9/2 3,732 

Надзвичайна перевага (Extremely preferred 9 0.9/0.1 = 9  =9 9/1 = 9 9 

Джерело: складено за: [28]

   

 Згідно цієї формули, вагові коефіці-

єнти ставляться у відповідність шкалам, що 

використовуються.  Так, наприклад, при 

оцінці за цілочисловою шкалою, при N=1, 

тобто коли експерт не визначився стосовно 

переваги жодної з пари альтернативи, I=0; 

при N=2 (слабка або незначна перевага аль-

тернативи) - I=0, тощо.   

 У таблиці 2 визначено коефіцієнти 

Хартлі для розглянутих шкал. 

 

Таблиця 2 

Коефіцієнти Хартлі для різних шкал оцінювання  

Лінгвістична фраза 

Значення коефіцієнта для оцінок за шкалою 

Цілочисло-вою 
Збалансо-ва-

ною 

Степене-вою Ма- 

Чженга 

Донеган-

Додд-Мак 

Мастера 

Немає переваги (рівнозначні) 0 0 0 0 0 

Слабка або незначна перевага 1 0,2892 0,3962 0,1699 0,1789 

Середня перевага 1,5850 0,5850 0,8930 0,3629 0,3640 

Більше ніж середня перевага 2 0,8930 1,1890 0,5850 0,5627 

Сильна перевага 2,3219 1,2222 1,5850 0,8480 0,7824 

Більше ніж сильна перевага 2,5850 1,5850 1,9811 1,1699 1,0426 

Дуже сильна перевага 2,8074 1,9811 2,3774 1,5850 1,3785 

Дуже, дуже сильна перевага 3 2,5026 2,7738 2,1699 1,8999 

Надзвичайна перевага 3,1699 3,1699 3,1699 3,1699 3,1699 

 

На рис. 1 наведено характеристику 

зміни інформативності оцінок за різними 

шкалами.  

Можна відзначити, що за наведеною 

динамікою цілочисельна шкала має у якості 

особливості переважне зростання інформа-

тивності при порівняння близьких альтерна-

тив (WSP-MP; MP-MPP тощо). Також можна 

спостерігати поступове затухання кривої на 

оцінках, які наближаються до верхнього гра-

ничного краю.   
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Рис.1. Динаміка зміни коефіцієнта Хартлі для різних шкал оцінювання 

(сформовано авторами) 

 

 Натомість, шкали Ма-Чженга та Доне-

ган – Додд-МакМастера найбільш інформа-

тивні від середніх (SP-SPP) до верхніх грани-

чних (VVSP-EP) показників. Більш стрима-

ними є степеневі та збалансовані шкали. При 

тому, степенева шкала показує практично по-

мірне лінійне зростання інформаційного на-

повнення показників. Тому вважаємо за до-

цільне, в умовах неповної інформації при 

проведенні експертного оцінювання, особ-

ливо при використанні методичних засад не-

чіткої логіки, використовувати степеневу 

шкалу оцінювання. 

Висновки. Проведений аналіз сучас-

них інструментів експертного оцінювання 

показав, що одними з перспективних інстру-

ментальних напрямів  вдосконалення мето-

дичних засад експертного оцінювання є об-

ґрунтування вибору шкал оцінювання відпо-

відно до тієї інформаційної цінності, яку 

вони вміщують. Особливо це відноситься до 

оцінок, які можуть бути отримані на основі 

нечітко-лінгвістичних оцінок з подальшим 

визначенням функцій приналежності, де не-

вірно визначені границі шкал оцінювання 

можуть спотворити кінцеву інформацію.  
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ЕКСПЕРТНЫЕ  ОЦЕНКИ В ПРИНЯТИИ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ 

В. Д. Козенкова, ассистент, Н. П. Козенкова, ст. преподаватель,  

Национальная металлургическая академия Украины 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: анализа 

и синтеза – при освещении сущности управленческих решений и информации, которые обес-

печивает; системного подхода – при определении основ экспертной оценки; сравнения – для 

определения преимуществ и недостатков шкал экспертного оценивания; абстрактно-логиче-

ского анализа – для обобщения, формулирования выводов. 

Результаты. Определены задачи выбора управленческих решений и требования к фор-

мированию обеспечивающей информации. Охарактеризованы методы оценки и выбора аль-

тернатив решений. Рассмотрена методология определения обобщающих показателей. Проана-

лизированы методы многокритериальной оптимизации и выбора оптимальных альтернатив по 

нескольким критериям эффективности. Проанализированы основные этапы проведения про-

цедур экспертного оценивания и ранжирования показателей. Установлен состав показателей, 

используемых для оценки согласованности ранжирования. Проанализирована сущность шкал, 

используемых в экспертном оценивании, определены их преимущества и недостатки. Опреде-

лено, что в зависимости от шкал, по которым получены экспертные оценки, последним могут 

быть назначены различные веса. Показано, что оценка, которая предоставлена в шкале с боль-

шим количеством градаций, соответственно должна иметь и больший вес, поскольку имеет 

большую информационную ценность, чем оценки, полученная по шкале с меньшим количес-

твом градаций. 

Новизна. Охарактеризованы изменения информативности оценок по разным шкалам 

оценивания. Показаны преимущества использования степенных шкал для решения задач экс-

пертного оценивания, в частности для оценок, которые могут быть получены на основе не-

четко-лингвистических подходов и определения функций принадлежности, где неверно опре-

делены границы шкал оценивания могут исказить конечную информацию. 

Практическая значимость. Предложено определять качество экспертных оценок на ос-

нове оценки их информационной ценности, в частности, на основе расчета количества инфор-

мации в оценке с помощью формулы Хартли, что дает возможность выбирать шкалу оценива-

ния в соответствии с поставленными в экспертной оценке задач. 

Ключевые слова: оценка, экспертная оценка, методы многокритериальной оптимизации, 

шкалы экспертного оценивания, вес оценки, оценка информационной ценности, коэффициент 

Хартли. 
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EXPERT EVALUATIONS IN FINANCIAL DECISION MAKING 

V. D. Kozenkova, Assistant Lecturer, N. P. Kozenkova, Senior Lecturer,  

National Metallurgical Academy of Ukraine. 

 

Metods. The results are obtained through the application of the following methods: analysis 

and synthesis – in highlighting the essence of management decisions and the information it provides; 

systems approach – in determining the basics of expert assessment; comparisons – to determine the 

advantages and disadvantages of peer review scales; abstract-logical analysis – for generalization, 

formulation of conclusions. 

Results. There are defined the tasks of choosing administrative decisions and requirements to 

formation of the information that provides them. Methods of evaluation and selection of alternative 

solutions are described. The methodology for determining generalizing indicators is considered. 

Methods of multicriteria optimization and selection of optimal alternatives according to several effi-

ciency criteria are analyzed. The main stages of the procedures of expert evaluation and ranking of 

indicators are analyzed. The composition of the indicators used to assess the consistency of the rank-

ing is established. The essence of the scales used in the expert evaluation is analyzed, their advantages 

and disadvantages are determined. It is determined that depending on the scales on which expert as-

sessments are obtained, different weights can be assigned to the latter. It is shown, that an estimate 

that is provided on a scale with a large number of gradations, respectively, should have more weight, 

because it has greater information value than the estimates obtained on a scale with a smaller number 

of gradations. 

Novelty. The changes in the informativeness of assessments on different assessment scales are 

characterized. The advantages of using power scales to solve expert evaluation problems are shown, 

in particular for estimates that can be obtained on the basis of fuzzy-linguistic approaches and defini-

tion of membership functions, where incorrectly defined boundaries of evaluation scales can distort 

the final information. 

Practical value. It is proposed to determine the quality of expert assessments based on the 

assessment of their information value, in particular on the basis of calculating the amount of infor-

mation in the assessment using the Hartley formula, which makes it possible to choose the assessment 

scale in accordance with the expert assessment. 

Keywords: estimation, expert estimation, methods of multicriteria optimization, scales of expert 

estimation, weight of estimation, estimation of information value, Hartley coefficient. 
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Методологія дослідження. Теоретико-методологічною базою дослідження стали  фун-

даментальні роботи вітчизняних і зарубіжних науковців з питань моделювання задач управ-

ління фінансовою політикою на мікрорівні. Для досягнення поставленої мети у  статті вико-

ристано загальнонаукові методи та методи абстракції для визначення змісту фінансової полі-

тики підприємства та економіко-математичні методи при моделюванні задач управління дебі-

торською заборгованістю підприємства. 

Результати. У статті розкрито актуальність дослідження питань моделювання задач уп-

равління фінансовою політикою на мікрорівні. Надано власне визначення змісту поняття фі-

нансової політики на рівні підприємства як тріади основних змістовних засад, а саме: управ-

ління активами, управління грошовими потоками, управління пасивами.  Виявлено, що  до-

слідження у сфері фінансової політики переважно теоретичні, тому розробка моделі вирі-

шення практичної задачі, що надається у статті, є актуальною для підприємств України. 

Обґрунтовано використання методики апроксимації нелінійної залежності дебіторської 

заборгованості від кредитного періоду, що була започаткована О. І. Лучковим. У статті чітко 

визначені всі засади методики, запропонована її модифікація й уточнення  в напрямку  роз-

робки методів розрахунку числових значень всіх складових моделі. Даний метод дозволяє 

отримати оптимальний термін кредитного періоду в днях та оптимальний обсяг дебіторської 

заборгованості у грошовому еквіваленті. 

Новизна. Після структурування і визначення переліку задач фінансової політики запро-

поновано оригінальне удосконалення однієї із важливих складових в управлінні активами, а 

саме задачі моделювання розміру дебіторської заборгованості.  З метою отримання  макси-

мального економічного ефекту розроблена нова модель визначення оптимального рівня дебі-

торської заборгованості підприємства. 

Практична значущість. Для перевірки роботи моделі здійснено модельний експери-

мент, при проведенні якого були використані дані фінансової звітності одного із діючих під-

приємств. Отримані результати свідчать про дієздатність і коректність запропонованої мето-

дики і виступають інформаційним підґрунтям для управлінських рішень стосовно оцінки    

ефективності заходів по управлінню фінансовою політикою підприємства. 

Ключові слова: фінансова політика, тріада, підприємство, управління активами, дебітор-

ська заборгованість, апроксимація нелінійної залежності, модельний експеримент. 
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Постановка проблеми. Головною 

умовою стабільної роботи суб’єкта господа-

рювання є ефективне управління активами і 

пасивами, що знаходить своє відображення 

та прояв у певних засадах фінансової полі-

тики підприємства. Також це дозволяє дося-

гати поставлених цілей шляхом вибору опти-

мального варіанту управління балансовими 

показниками, обґрунтованого й ефективного 

використання власного та залученого капі-

талу. 

Аналіз якості управління активами і па-

сивами дасть змогу оцінити ефективність та 

рентабельність економічної діяльності під-

приємства і перспективи його розвитку, а по-

тім відповідно до отриманих результатів – 

прийняти обґрунтовані рішення. 

Серед недоліків процесу управління фі-

нансовою політикою підприємства можна 

виділити відсутність чіткого механізму, за 

допомогою якого менеджери могли би прий-

мати ефективні управлінські рішення, що 

сприятимуть покращенню фінансових показ-

ників. Оскільки економічне середовище в 

країні негативно впливає на роботу підпри-

ємства, то загострюється потреба наявності 

такого цілісного механізму вирішення задач 

управління фінансовою політикою. З огляду 

на зазначене вище, тема дослідження є акту-

альною і потребує розкриття в теоретичному 

та практичному напрямках. 

Об’єктом дослідження є процес управ-

ління активами підприємства за рахунок роз-

робки і використання моделі оцінки дебітор-

ської заборгованості для обґрунтування 

управлінських рішень. Предмет дослідження 

– теоретичні та практичні засади управління 

активами підприємства, методи і моделі    

оцінки дебіторської заборгованості з метою 

формування адекватної фінансової політики. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Питання щодо визначення фінансової 

політики й формування фінансової стратегії 

підприємств реального сектора економіки 

розглядаються як  українськими, так і  зару-

біжними науковцями. Дані питання дослід-

жували в своїх працях зарубіжні дослідники, 

роботи яких вже стали класикою у фінансо-

вій сфері: Р. Акофф, І. Ансофф, І. Бланк. Се-

ред вітчизняних досліджень привертають 

увагу роботи В. Аранчій, Т. Конєва, О. Луч-

кова, Г. Островської, І. Причепи, М. Пушкар, 

Т. Сторожук 1–7, В. Чайковської, О. Яст-

ремської 9, 10 та ін. Втім, незважаючи на те, 

що наукові напрацювання за даною темати-

кою є досить значними, існують питання, що 

залишаються недостатньо розробленими як у 

теоретичному, так і особливо в практичному 

аспектах. 

Проведені авторами 1, 4, 8, 10, 11 тео-

ретико-практичні узагальнення дають під-

стави стверджувати, що аналіз якості фінан-

сової політики, не виключаючи потреби    

оцінки її ефективності та використання су-

часних комп'ютерних технологій і еконо-

міко-математичного моделювання, є необ-

хідним додатковим інструментом забезпе-

чення високого рівня фінансового управ-

ління, а також своєчасної обґрунтованої 

зміни методів, форм і напрямів фінансового 

розвитку підприємства. Реалізація фінансо-

вої політики відбувається за допомогою фі-

нансового механізму, що є складною систе-

мою впливу на різні аспекти фінансової ді-

яльності окремих суб’єктів [9]. 

При цьому дослідження у сфері фінан-

сової політики мають переважно теоретичне 

підґрунтя, що вимагає практичних розробок 

для вирішення конкретних задач управління 

фінансовою політикою підприємства. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті виступає удосконалення системи уп-

равління фінансової політикою підприємства 

за рахунок моделювання процесів форму-

вання її основних складових. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Термін «фінансова політика» у фахо-

вій науковій літературі здебільшого застосо-

вується у макроекономічному аспекті для ви-

значення впливу держави на фінансові відно-

сини в країні та розподіл фінансових ресурсів 

у суспільстві. При цьому на макрорівні дане 

питання є доволі широко висвітленим та не 

викликає вагомих дискусій, чого не можна 

сказати про мікрорівень, де фінансова полі-

тика суб’єктів господарювання підлягає ана-

лізу та дискусії відносно невеликий промі-

жок часу. 

Для підприємства основою, базисом, на 

якому ґрунтується фінансова політика, є фі-

нансова ідеологія власників, яка має знахо-

дити свій прояв у філософії менеджменту 

підприємства та розробленій фінансовій 
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стратегії з визначеними напрямами їх досяг-

нення. З огляду на це, пропонуємо власне ба-

чення змісту поняття фінансової політики на 

рівні підприємства та наступне її визначення: 

фінансова політика підприємства полягає у 

створенні засад ефективного фінансового уп-

равління активами, пасивами та фінансовими 

потоками підприємства з метою максимізації 

його фінансових результатів. Виходячи з цієї 

тріади основних засад (рис. 1), постають кон-

кретні тактичні завдання, які є індивідуаль-

ними для кожного підприємства (наприклад, 

досягнення оптимальної фінансової стійкості 

і платоспроможності, рентабельності активів 

і власного капіталу та тощо [10, 11]. 

 

 
 

Рис. 1. Тріада складових фінансової політики 

 

Ці аспекти діяльності піддаються уп-

равлінню за допомогою прийомів та методів 

фінансового управління. 

Запропоноване визначення не вступає у 

протиріччя зі змістом, який пропонують 

вчені [2, 6, 7], але агрегує певні напрями, які 

дублюються, та в той же час охоплює всі зна-

чимі аспекти фінансової діяльності. Так, за   

І. О. Бланком фінансова політика підприєм-

ства поділяється на політику управління ак-

тивами, капіталом, інвестиціями, грошовими 

потоками, фінансовими ризиками, політику 

антикризового фінансового управління. 

Але, на наш погляд, наприклад управ-

ління інвестиціями є складовою управління 

активами та пасивами; врахування фінансо-

вих ризиків має здійснюватися за кожним на-

прямом у контексті кожного з них, а анти-

кризове управління – це взагалі напрям,  який 

стає необхідним як раз у випадку невдалої та 

неефективної фінансової політики. Отже,   

певні складові можна об’єднати без втрати їх 

сутності, а певні, наприклад, управління гро-

шовими потоками, навпаки, виокремити,    

підкресливши вагомість фінансової (грошо-

вої) складової. Саме це й відрізняє запропо-

новане нами визначення від тих, що нада-

ються іншими авторами. 

Фінансова політика розробляється  ке-

рівництвом підприємства задля цілеспрямо-

ваного використання фінансів  з метою  до-

сягнення завдань, визначених установчими 

документами, місією та цілями конкретного 

суб’єкта господарювання. Наприклад, ство-

рення певної цінності, досягнення або поси-

лення визначених позицій на ринку товарів 

та послуг, досягнення прийнятного обсягу 

продажу, прибутку,  прибутковості  (рента-

бельності) активів і власного капіталу, збере-

ження платоспроможності і  ліквідності  ба-

лансу. 
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При цьому слід зауважити, що у керів-

ництва та власників мають виникати такі ва-

жливі питання: за якими ознаками можна 

оцінити дієвість фінансової політики підпри-

ємства? Чи є ця фінансова політика ефектив-

ною? Якими є наслідки її впровадження? 

Отримати відповіді на ці питання можливо 

лише за умови, що за кожним з визначених 

напрямів є чіткі індикатори оцінювання. 

Тобто, провадження підприємством певної 

фінансової політики має бути у підсумку ви-

мірюваним, для чого необхідно розробляти 

кількісні орієнтири, які свідчать про досяг-

нення запланованих результатів. Тобто, йде-

ться про так звані KPI (Key Performance 

Indicators), які допомагають «оцифрувати» 

всі напрями, за якими здійснюється фінан-

сова політика. Адже те, що не є вимірюва-

ним, важко вважати досягнутим. 

У представленому дослідженні вирішу-

ється завдання в межах політики управління 

активами визначити оптимальний розмір де-

біторської заборгованості для підприємства. 

Вибір оптимального розміру  дебітор-

ської заборгованості та її частки в загальній 

сумі оборотних активів має важливе зна-

чення для роботи підприємства, тому що без-

посередньо впливає на такі показники як пла-

тоспроможність і ліквідність та на ризики 

пов’язані з ними. 

Процес управління  дебіторською  за-

боргованістю базується на контролі суми фі-

нансових потоків на підприємстві. Даний 

процес має бути спрямований на вирішення 

таких основних завдань: 

− мінімізація фінансових ризиків, 

пов’язаних з можливістю збитків від спи-

сання безнадійних боргів, та мінімізація фі-

нансових ризиків, пов’язаних з дефіцитом 

грошових коштів; 

− мінімізація втрат від інфляційного 

знецінення суми заборгованості; 

− мінімізація недоотриманого доходу в 

зв’язку з неможливістю активного комерцій-

ного використання коштів, інвестованих у 

дебіторську заборгованість; 

− перебудова управління за допомогою 

маркетингу в умовах неплатежів [5]. 

Управління дебіторською заборговані-

стю підприємства є важливою складовою фі-

нансового менеджменту, який має бути заці-

кавлений в оптимізації її розміру. Дебітор-

ська заборгованість відволікає обігові кошти 

з господарського обігу та негативно впливає 

на їх оборотність. З іншої сторони, збіль-

шення обсягу дебіторської заборгованості 

може свідчити про збільшення обсягу про-

дажу товару підприємством. Як занадто ве-

ликий, так і надто малий її обсяг є невигідним 

підприємству. Тому з метою отримання мак-

симального економічного ефекту необхідно 

розрахувати оптимальний  рівень  дебітор-

ської заборгованості. Зростання дебіторської 

заборгованості співвідноситься із збільшен-

ням обсягу продажу товару. З метою отри-

мання більшого прибутку менеджмент під-

приємства може реалізовувати продукцію 

(послуги) в кредит. Доцільність реалізації 

продукції в кредит має визначатися за допо-

могою знаходження оптимального розміру 

дебіторської заборгованості. 

За допомогою методики апроксимації 

нелінійної залежності дебіторської заборго-

ваності від кредитного періоду пропонується 

модель розрахунку оптимального обсягу де-

біторської заборгованості. Нелінійна залеж-

ність дебіторської заборгованості від кредит-

ного періоду була апроксимована О. І. Луч-

ковим за формулою 1 [3]: 

 

)1(maxmaxmax
t

k
ДЗ

t

k
ДЗДЗДЗopt −=−= , (1) 

де: ДЗ – дебіторська заборгованість; 

k – коефіцієнт пропорційності між змі-

ною кредитного періоду та зміною  дебітор-

ської заборгованості; 

t – кредитний період. 

Але в зазначеній праці чітко не визна-

чено остаточних засад для практичних розра-

хунків оптимального обсягу дебіторської за-

боргованості. Отже, наведемо певні уточ-

нення. 

Коефіцієнт пропорційності між зміною 

кредитного періоду та зміною дебіторської 

заборгованості доцільно визначати за форму-

лою: 

B

A
k = , (2) 

де А – приріст дебіторської заборгова-

ності за n-й (поточний) рік; 

В – приріст дебіторської заборгованості 

за (n-1)-й рік. 

Тобто, А і В визначаємо за формулами: 
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365

1−−
= nn ДЗДЗ

A  (3) 

365

21 −− −
= nn ДЗДЗ

B  (4) 

Таким чином,  коефіцієнт  пропорцій-

ності між зміною кредитного періоду та змі-

ною дебіторської заборгованості розрахову-

ватимемо за формулою: 

21

1

−−

−

−

−
=

nn

nn

ДЗДЗ

ДЗДЗ
k  (5) 

Фінансові надходження (навіть потен-

ційні) від дебіторської заборгованості визна-

чимо на підставі збільшення нею валового 

прибутку за формулою: 

1

2

р

р
ДЗПвал = , (6) 

де р1 – ціна закупки товарів на умовах 

товарного кредиту; 

р2 – ціна реалізації товарів на умовах 

товарного кредиту. 

Для розрахунку р2 інформацію отриму-

ємо зі Звіту про фінансові результати, де за 

ціну реалізації беремо собівартість продук-

ції: 

ДЗ

рП
p вал 1
2


=  (7) 

У методиці [3] прийнято, що всі ви-

трати, пов’язані з утворенням ДЗ, лінійно за-

лежать від різних факторів. Витрати, що за-

лежать від розміру ДЗ, визначено за допомо-

гою формули: 

ДЗДЗ kДЗB =  (8) 

Витрати, що залежать від кредитного 

періоду, визначено за формулою: 

TT kTB =  (9) 

Методика О. І. Лучкова [3] не містить 

розрахунку коефіцієнта витрат, що залежить 

від розміру ДЗ, та коефіцієнта витрат, що за-

лежать від розміру кредитного періоду. Для 

ліквідації вказаного недоліку приймемо, що 

до витрат, залежних від розміру дебіторської 

заборгованості, відноситься плата за пере-

дачу факторинговій організації право вима-

гати борг від дебіторів. Плата за факторин-

гове фінансування в сучасних умовах в сере-

дньому складає 0,1% на день. Для кредит-

ного періоду 365 днів плата за факторингове 

фінансування становитиме ПФ=36,5% річ-

них за формулою: 

TДЗ kkПФ =  (10) 

Щоб знайти kДЗ та kТ , складемо систему 

рівнянь: 





=+

=

kkk

ПФkk

TДЗ

TДЗ
 (11) 

Знайдемо рішення системи рівнянь  ме-

тодом підстановки, далі складемо квадратне 

рівняння 

kТ
2 – k ·kТ + ПФ = 0 (12) 

Розв’язок квадратного рівняння визна-

чимо за формулою: 

1*2

142 ПФkk
kT

−
=  (13) 

Числові значення коефіцієнта витрат, 

що залежать від розміру ДЗ, та коефіцієнта 

витрат, що залежать від розміру кредитного 

періоду використаємо при розрахунку опти-

мального кредитного періоду та оптималь-

ного розміру дебіторської заборгованості. 

Після визначення основних тенденцій 

впливу встановлено сукупний ефект або 

зміну прибутку до оподаткування згідно ме-

тодики [3], що дорівнює різниці зміни вало-

вого прибутку, зміни витрат на підтримання 

обсягу ДЗ та зміни витрат, що залежать від 

кредитних умов за формулою: 

TДЗ

tДЗ
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ktk
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Оскільки функція є вигнутою відносно 

змінної t, то її максимальне значення, а отже 

і оптимальне значення, можна знайти,  при-

рівнявши до нуля першу похідну функції. 

Після розв’язання рівняння похідної, 

отримуємо оптимальний термін кредитного 

періоду t в днях: 

T

ДЗ

opt
K

k
p

p
ДЗk

t








−

=
1

2
max

 (15) 

Тапер ми можемо визначити оптималь-

ний обсяг дебіторської заборгованості за   

формулою:  
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Таким чином, за допомогою економіко-

математичного моделювання нами визна-

чено оптимальний обсяг дебіторської забор-

гованості. 

Перевірка роботи моделі здійснюва-

лась  за   допомогою  модельного  експери-

менту. Були  використані  фінансової  звіт-

ності одного з діючих підприємств. В на-

шому випадку вхідними даними виступають 

баланс підприємства (актив та пасив) та звіт 

про фінансові результати роботи підприєм-

ства. 

При запуску модельного експерименту 

перед дослідником постає головне меню, в 

якому реалізована можливість переміщення 

по вкладкам для введення даних балансу і фі-

нансових результатів. Після вводу даних від-

бувається розрахунок оптимального розміру 

дебіторської заборгованості. На рисунку 2 

наведено  зовнішній дизайн  вікна  «Розра-

хунки» з результатами роботи моделі. Кноп-

ки меню вікна  «Формули» дозволяють  ко-

ристувачеві в разі необхідності проаналізу-

вати і уточнити розрахунковий алгоритм мо-

делі. 

За допомогою макросів і середовища 

VisualBasic вдалося автоматизувати процес 

розрахунків. Усі дані для розрахунків, за до-

помогою посилань, автоматично оновлю-

ються при їх зміні у вхідних таблицях. 

 

 

 
 

Рис. 2. Зовнішній дизайн вікна «Розрахунки» з результатами роботи моделі 

 

Отримані  результати виступають  ін-

формаційним підґрунтям управлінських рі-

шень стосовно оптимального розміру дебі-

торської заборгованості на підприємстві. 

Висновки. З метою удосконалення ді-

яльності підприємства у роботі досліджено 

складові фінансової політики, виокремлено 

їх основну тріаду та удосконалено визна-

чення фінансової політики підприємства.    

Розроблено комплекс заходів щодо управ-

ління активами підприємства. Він передба-

чає досягнення основної цілі – балансування 

структури активів  й пасивів  для відновлення 

фінансової стійкості та нарощування прибу-

тку. 

Для відновлення фінансової стійкості 

підприємства у роботі визначено раціональні 

обсяги фінансування відповідних груп акти-

вів. Для цього пропонується у сфері управ-

ління активами застосувати заходи щодо оп-

тимізації дебіторської заборгованості. Запро-

понована модель дозволяє ефективно вирі-

шувати ці проблеми, що доведено результа-

тами модельного експерименту. Таким чи-

ном, застосування у процесі роботи запропо-
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нованої моделі дасть змогу чітко та своєча-

сно оцінювати рівень дебіторської заборгова-

ності підприємства. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКОЙ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Л. Н. Савчук, к. э. н., профессор, Л. И. Лозовская, доцент, Р. В. Савчук,                        

ст. преподаватель, Л. И. Ярмоленко, ст. преподаватель, Национальная металлургическая 

академия Украины 

 

Методология исследования. Теоретико-методологической базой исследования стали 

фундаментальные работы отечественных и зарубежных ученых по вопросам моделирования 

задач управления финансовой политикой на микроуровне. Для достижения поставленной цели 

в статье использованы общенаучные методы и методы абстракции для определения содержа-

ния финансовой политики предприятия и экономико-математические методы при моделиро-

вании задач управления дебиторской задолженностью предприятия. 
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Результаты. В статье раскрыты актуальность исследования вопросов моделирования за-

дач управления финансовой политикой на микроуровне. Предоставлено собственное опреде-

ление содержания понятия финансовой политики на уровне предприятия как триады основных 

содержательных основ, а именно управление активами, управление денежными потоками, 

управление пассивами. Выявлено, что исследования в области финансовой политики преиму-

щественно теоретические, поэтому разработка модели решения практической задачи, предо-

ставляемой в статье, актуальна для предприятий Украины. 

Обосновано использование методики аппроксимации нелинейной зависимости дебитор-

ской задолженности от кредитного периода, которая была основана А. И. Лучковым. В статье 

четко определены все основы методики, предложена ее модификация и уточнения в направ-

лении разработки методов расчета числовых значений всех составляющих модели. Данный 

метод позволяет получить оптимальный срок кредитного периода в днях и оптимальный 

объем дебиторской задолженности в денежном эквиваленте. 

Новизна. После структурирования и определения перечня задач финансовой политики 

предложено оригинальное усовершенствование одной из важных составляющих в управлении 

активами, а именно задачи моделирования размера дебиторской задолженности. С целью по-

лучения максимального экономического эффекта разработана новая модель определения оп-

тимального уровня дебиторской задолженности предприятия. 

Практическая значимость. Для проверки работы модели осуществлен модельный экс-

перимент, при проведении которого были использованы данные финансовой отчетности од-

ного из действующих предприятий. Полученные результаты свидетельствуют о дееспособно-

сти и корректности предложенной методики и выступают информационной основой для 

управленческих решений относительно оценки эффективности мероприятий по управлению 

финансовой политикой предприятия. 

Ключевые слова: финансовая политика, триада, предприятие, управление активами, де-

биторская задолженность, аппроксимация нелинейной зависимости, модельный эксперимент. 

 

MODELING OF MANAGEMENT TASKS FOR THE ENTERPRISE FINANCIAL 

POLICY 

L. M. Savchuk, Ph. D (Econ.), Professor, L. I. Lozovskaya, Ph. D (Physics and Math.),      

R. V. Savchuk, Senior Lecturer, L. I. Yarmolenko, Senior Lecturer, 

National Metallurgical Academy of Ukraine 

 

Methods. The theoretical and methodological basis of the study was the fundamental work of 

domestic and foreign scientists on the modeling of financial policy management tasks at the micro 

level. To achieve this goal, the article uses general scientific methods and abstraction methods to 

determine the content of the financial policy of an enterprise and economic and mathematical methods 

in modeling the problems of managing an enterprise's receivables. 

Results. The article reveals the relevance of the study of the financial policy management tasks 

modeling at the micro level. The content of the financial policy concept at the enterprise level as a 

triad of basic conceptual principles has been defined, namely asset management, cash flow manage-

ment, and liability management. It has been revealed that, since the studies in the field of financial 

policy are mainly theoretical, the development of a model for solving the practical problem provided 

herein appears to be relevant for Ukrainian enterprises.  

The use of the method of approximation of nonlinear dependence of accounts receivables on 

the credit period (developed by O. I. Luchkov) has been grounded. In the article all the methodology 

principles, as well as the modification and improvement thereof aimed at developing methods for 

calculating the numerical values of all model components have been determined. This method pro-

vides an opportunity to get the optimal term of the credit period in days as well as the optimal amount 

of accounts receivables in monetary terms. 

Novelty. After structuring and defining the list of financial policy tasks, there has been sug-

gested the original improvement in one of the important asset management components, namely the 
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problem of modeling the amount of accounts receivable. In order to obtain the maximum economic 

effect, the new model has been developed to determine the optimal level of accounts receivables. 

Practical value. To verify the model applicability, a model experiment was performed, during 

which the data of the financial statements from one of the active enterprises were used. The obtained 

results testify the efficiency and correctness of the proposed methodology and serve as a theoretical 

background for management decisions in terms of assessment of the effectiveness of steps in the 

enterprise financial policy management.  

Keywords: financial policy, triad, enterprise, asset management, accounts receivables, nonlin-

ear dependence approximation, model experiment. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В 

УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ГАЛУЗІ 

 

Г. В. Обруч, к. е. н., Український державний університет залізничного транспорту, 

a_obruch@ukr.net, orcid.org/0000-0002-9082-2344 

 

Методологія дослідження. У процесі дослідження проблематики забезпечення розвитку 

підприємств залізничного транспорту в умовах реалізації цифрових трансформацій у галузі бу-

ло використано такі методи: порівняльний аналіз – для дослідження тенденцій розвитку під-

приємств залізничного транспорту і встановлення проблем їхнього функціонування; системати-

зація і класифікація – для упорядкування інструментів розвитку підприємств галузі; системний 

підхід – для формування когерентного підходу до забезпечення розвитку підприємств залізнич-

ного транспорту в умовах реалізації цифрових трансформацій у галузі. 

Результати. У статті досліджено сучасний стан та тенденції розвитку підприємств заліз-

ничного транспорту, що дозволило вказати на критичне скорочення їх економічного потенціалу 

і поступову втрату технічної спроможності повноцінно задовольняти вимоги споживачів до 

транспортних послуг. Доведено, що такого роду тенденції свідчать про комплексний характер 

проблем розвитку підприємств залізничного транспорту, розбалансованість діючої системи уп-

равління галуззю і її неспроможність забезпечити стабілізацію діяльності вітчизняних підпри-

ємств залізничного транспорту. Обґрунтовано доцільність удосконалення підходу та інстру-

ментарію забезпечення розвитку підприємств залізничного транспорту з урахуванням можли-

востей цифровізації. 

Новизна. Розроблено когерентний підхід до забезпечення розвитку підприємств заліз-

ничного транспорту, в основу якого покладено спектр мультиплікативних властивостей цифро-

візації, що реалізуються завдяки інтеграції доповненого реального та віртуального бізнес-

середовища розвитку підприємств галузі і застосування цифрових інструментів трансформації 

їхньої бізнес-моделі та модернізації послуг, бізнес-процесів і компетенцій персоналу. 

Практична значущість. Використання когерентного підходу в діяльності підприємств 

залізничного транспорту сприятиме ґрунтовному вибору і поєднанню традиційних та цифрових 

інструментів забезпечення їх сталого розвитку, що  дозволить нівелювати дисбаланси функціо-

нування підприємств залізничної галузі та досягти стратегічних орієнтирів їхнього сталого   

зростання в довгостроковій перспективі. 

Ключові слова: підприємства залізничного транспорту, цифрова модернізація, цифрова 

трансформація, когерентний підхід, доповнене реальне та віртуальне середовище. 

 

Постановка проблеми. Реформаційні 

зміни, започатковані у залізничній галузі 

затвердженням у 2006 р. Концепції держав-

ної програми реформування залізничного 

транспорту, сьогодні так і не вдалося повно-

цінно реалізувати. Практичне впровадження 

запланованих реформаційних перетворень 

стикається з низкою перешкод, пов’язаних 

як із відсутністю необхідних нормативно-

правових змін, так і загалом із посиленням 

деструктивного впливу системної кризи, яка 

панує в галузі. Надмірна бюрократизація 

системи управління залізничною галуззю і 

висока залежність управлінських рішень від 

волі політичної еліти, застаріла нормативно-

правова база розвитку залізничного транс-

порту і штучне  уповільнення процесів реа-

лізації реформ у галузі,  відсутність держав-

ної підтримки і невиконання державою взя-

тих зобов’язань щодо фінансової підтримки 

оновлення  рухомого  складу  та  повноцін-

ної компенсації пільгових пасажирських пе-

ревезень,  зниження  кредитного  та інвести- 
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ційного рейтингів підприємств галузі на  

ринку капіталу та ігнорування потреби на-

рощення інвестиційних видатків для відтво-

рення технічного потенціалу підприємств 

залізничного транспорту призвело до ситуа-

ції катастрофічної зношеності залізничної 

інфраструктури та рухомого складу і зни-

ження провізних та пропускних спромож-

ностей залізничного транспорту. 

Комплексність проблем розвитку під-

приємств залізничного транспорту в значній 

мірі зумовлена неефективністю діючої сис-

теми управління галуззю і її невідповідніс-

тю сучасній практиці та принципам сталого 

зростання світових залізничних компаній. За 

таких умов неабиякої актуальності набуває 

питання удосконалення підходу та інстру-

ментарію забезпечення сталого зростання 

підприємств залізничного транспорту з ме-

тою стабілізації їх стану і активізації проце-

сів збалансованого зростання в довгостро-

ковій перспективі. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Науковці наразі приділяють вагому 

увагу дослідженню процесів управління 

підприємствами залізничного транспорту і 

пошуку ефективних механізмів та інстру-

ментів стабілізації їх сучасного стану. Фор-

муванню теоретично-методологічного бази-

су управління підприємствами залізничного 

транспорту і забезпечення їх сталого роз-

витку присвятили дослідження такі вчені 

вітчизняної наукової школи, як В. Дикань, 

Г. Ейтутіс, Н. Каличева, М. Корінь,                   

В. Овчиннікова, І. Токмакова, В. Яновська 

та ін. [1–8]. Віддаючи належне вагомій зна-

чущості праць даних вчених, слід вказати на 

те, що процеси цифрової трансформації за-

лізничного транспорту і динамічні зміни в 

середовищі його функціонування вимагають 

формування якісно нового підходу до забез-

печення розвитку підприємств залізничного 

транспорту, впровадження якого сприятиме 

повноцінній адаптації підприємств галузі до 

традиційних та цифрових викликів середо-

вища їх розвитку. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є розроблення підходу та інструмен-

тарію забезпечення розвитку підприємств 

залізничного транспорту в умовах цифрової 

перебудови середовища їх функціонування. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Сучасний стан і тенденції розвитку 

підприємств залізничного транспорту в 

останні роки свідчать про критичне скоро-

чення їх економічного потенціалу і поступо-

ву втрату технічної спроможності повноцін-

но задовольняти вимоги споживачів до тра-

нспортних послуг. Наразі рівень зносу заліз-

ничної інфраструктури і рухомого складу 

АТ «Укрзалізниця» досягнув критичної по-

значки: магістральні тепловози зношені на 

99,4 %, електровози – на 94,4 %, об’єкти ін-

фраструктури системи сигналізації та 

зв’язку – на 93,8 %, вантажні та пасажирські 

вагони – на 92,72 % і 92,6 % відповідно, ко-

лійна техніка – на 78 %. Не менш зношеним 

є залізничне полотно, близько 10,1 тис. км 

колій якого характеризуються прострочен-

ням терміну виконання капітального ремон-

ту і потребує відновлення та реконструкції. 

У свою чергу, на 3,4 тис. км залізничного 

полотна введено заборону на рух поїздів, а 

на 1,1 тис. км – обмежено швидкість руху 

останніх. Катастрофічний стан інфраструк-

тури та рухомого складу виступає основною 

причиною зниження рівня безпеки руху на 

залізниці і загалом погіршення якості транс-

портного обслуговування підприємствами 

залізничної галузі. 

На тлі зниження якості обслуговуван-

ня підприємствами залізничного транспорту 

та зростання вартості їх послуг відбувається 

падіння обсягів вантажних перевезень, рі-

вень яких за останні п’ять років скоротився 

майже на 20 %, і, відповідно, зниження час-

тки ринку на користь інших видів транспор-

ту. Аналізуючи діяльність підприємств за-

лізничного транспорту стає зрозуміло, що 

наразі так і не вдалося досягнути докризо-

вих показників їх розвитку: у 2007 р. обсяг 

вантажних перевезень складав 514,2 млн т, у 

2014 р. – 386,3 млн т, а у 2020 р. – 305,5 млн 

т. [9]. Щодо доходності вантажних переве-

зень залізничним транспортом, то її рівень 

протягом останніх років зростав виключно 

завдяки індексації тарифу на перевезення і 

зростання плати на інші супутні послуги: з 

49,5 млрд грн у 2014 р. до 75,3 млрд грн у 

2020 р. При цьому 2014–2016 рр. і 2020 р. 

виявилися збитковими для підприємств за-

лізничного транспорту, зокрема в минулому 

році збитки компанії оцінили у 12,4 млрд 
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грн (найвищий рівень збитку зафіксовано у 

2015 р. – 16,8 млрд грн). У свою чергу, пері-

од 2017 – 2019 рр. відзначився отриманням 

незначного прибутку, найвищий рівень яко-

го зафіксовано у 2019 р. у розмірі 3,0 млрд 

грн [10]. 

Важливо при цьому враховувати, що 

ситуацію значно ускладнювала реалізація 

політики скорочення капітальних інвести-

цій. Так, у 2017 р. інвестиції в залізничну 

галузь склали 10,9 млрд грн, у 2019 р. – 9,3 

млрд грн., а у 2020 р. це значення оцінили у 

9,7 млрд грн (при запланованому рівні 12,6 

млн грн). Поряд з цим ускладнює ситуацію і 

кредитне навантаження підприємств заліз-

ничного транспорту: станом на початок 

2021 р. зобов’язання досягли 41,9 млрд грн. 

Зважаючи на складний фінансово-еконо-

мічний стан акціонерного товариства, про-

гнозують значне зниження його кредитного 

та інвестиційного рейтингів. 

Такого роду тенденції розвитку під-

приємств залізничного транспорту свідчать 

про комплексний характер їх проблем, роз-

балансованість діючої системи управління 

галуззю і її неспроможність забезпечити 

стабілізацію діяльності вітчизняних підпри-

ємств залізничного транспорту. З огляду на 

це слід вказати на доцільність розроблення 

підходу до забезпечення розвитку підпри-

ємств залізничного транспорту, що надасть 

змогу нівелювати дисбаланси їх функціону-

вання за рахунок ґрунтовного вибору і по-

єднання як традиційних, так і цифрових ін-

струментів забезпечення сталого зростання 

підприємств залізничної галузі. Беручи до 

уваги зазначене в основу подолання назрі-

лих кризових явищ у галузі і стимулювання 

процесів цифрової трансформації підпри-

ємств залізничного транспорту слід поклас-

ти когерентний підхід до забезпечення їх 

розвитку, що ґрунтується на використанні 

мультиплікативних властивостей цифрові-

зації. Останні реалізуються завдяки інтегра-

ції доповненого реального та віртуального 

бізнес-середовища розвитку підприємств 

галузі і застосування цифрових інструментів 

трансформації їх бізнес-моделі та модерні-

зації послуг, бізнес-процесів і компетенцій 

персоналу (рис. 1). Використання даного 

підходу дозволить визначитися з цифровими 

інструментами забезпечення збалансованого 

зростання підприємств галузі. 

Доповнене реальне бізнес-середовище 

розвитку підприємств залізничного транс-

порту формується за рахунок застосування 

інструментів цифрової модернізації послуг, 

процесів і компетенцій персоналу. Зокрема 

інструментами, які сприятимуть цифровій 

модернізації послуг підприємств залізнич-

ного транспорту, є: системи навігації та  

ідентифікації місцезнаходження рухомого 

складу; маркетплейси для вантажних пере-

везень; сервіси мультимодальних переве-

зень; мобільні додатки для клієнтів щодо 

управління транспортною послугою; інте-

лектуальні системи управління перевезен-

нями; системи управління даними клієнта; 

єдина транспортна карта клієнта; системи 

біометричної ідентифікації пасажирів; полі-

функціональний особистий кабінет клієнта; 

персоніфіковані пропозиції транспортних 

послуг; системи інтелектуального клімат-

контролю і контролю освітлення для поїз-

дів; роботизовані транспортно-логістичні 

комплекси смарт-контрактинг тощо. 

У свою чергу, цифрова модернізація 

інноваційно-технологічних процесів підпри-

ємств залізничного транспорту може бути 

реалізована за рахунок застосування таких 

інструментів: інноваційні рухомий склад та 

елементи інфраструктури; системи діагнос-

тики і контролю технічного стану рухомого 

складу й інфраструктури; інноваційні тех-

нології ресурсо- і енергозбереження; систе-

ми контролю життєвого циклу рухомого 

складу, складових вузлів, агрегатів, запчас-

тин; системи диспетчеризації інженерного 

обладнання; системи безпілотного управ-

ління рухомим складом; цифрове депо; рі-

шення щодо автоматизації технологічних 

процесів; цифрові рішення для генерації та 

обміну інноваційними ідеями між стейкхол-

дерами тощо. 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2021, №1 181_________________________________________



Р
О

З
В

И
Т

О
К

 П
І
Д

П
Р

И
Є

М
С

Т
В

 З
А

Л
І
З

Н
И

Ч
Н

О
Г

О
 Т

Р
А

Н
С

П
О

Р
Т

У
 Н

А
 О

С
Н

О
В

І
 З

А
Б

Е
З

П
Е

Ч
Е

Н
Н

Я
 Ц

И
Ф

Р
О

В
О

Ї
 К

О
Г

Е
Р

Е
Н

Т
Н

О
С

Т
І
 

Б
І
З

Н
Е

С
-С

Е
Р

Е
Д

О
В

И
Щ

А
 Ї

Х
 Ф

У
Н

К
Ц

І
О

Н
У

В
А

Н
Н

Я

Ф
о

р
м

у
в

а
н

н
я

 д
о

п
о

в
н

е
н

о
г
о

 р
е
а

л
ь

н
о

г
о

 т
а

 в
ір

т
у

а
л

ь
н

о
г
о

 б
із

н
е
с
-с

е
р

е
д

о
в

и
щ

 р
о

з
в

и
т
к

у
 п

ід
п

р
и

є
м

с
т
в

 з
а

л
із

н
и

ч
н

о
г
о

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
у

  

Ц
и

ф
р

о
в

а
 м

о
д

е
р

н
із

а
ц

ія
 б

із
н

е
с
-с

е
р

е
д

о
в

и
щ

а
 п

ід
п

р
и

є
м

с
т
в

 з
а

л
із

н
и

ч
н

о
г
о

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
у

 д
о

п
о

в
н

е
н

е
 р

е
а

л
ь
н

е
 б

із
н

е
с
-с

е
р

е
д
о

в
и

щ
е

п
о

с
л

у
г
и

 і
н

н
о

в
а

ц
ій

н
о
-т

е
х

н
о

л
о

г
іч

н
і 

п
р

о
ц

е
с
и

 к
о

м
п

е
т
е
н

ц
ії

 п
е
р

с
о

н
а

л
у

 і
н

в
е
с
т
и

ц
ій

н
і 

п
р

о
ц

е
с
и

 с
и

с
т
е
м

и
 н

а
в
іг

а
ц

ії
 т

а
 і

д
е
н

т
и

ф
ік

а
ц

ії
 

м
іс

ц
е
з
н

а
х

о
д

ж
е
н

н
я
 р

у
х

о
м

о
г
о

 с
к
л
а
д

у
; 

м
а
р

к
е
т
п

л
е
й

с
и

 д
л
я
 в

а
н

т
а
ж

н
и

х
 

п
е
р

е
в
е
з
е
н

ь
; 

с
е
р

в
іс

и
 м

у
л
ь
т
и

м
о

д
а
л
ь
н

и
х

 
п

е
р

е
в
е
з
е
н

ь
; 

м
о

б
іл

ь
н

і 
д

о
д

а
т
к
и

 д
л
я
 

к
л
іє

н
т
ів

 щ
о

д
о

 у
п

р
а
в
л
ін

н
я
 т

р
а
н

с
п

о
р

т
н

о
ю

 
п

о
с
л
у

г
о

ю
; 

ін
т
е
л
е
к
т
у

а
л
ь
н

і 
с
и

с
т
е
м

и
 

у
п

р
а
в
л
ін

н
я
 п

е
р

е
в
е
з
е
н

н
я
м

и
; 

с
и

с
т
е
м

и
 

у
п

р
а
в
л
ін

н
я
 д

а
н

и
м

и
 к

л
іє

н
т
а
; 

є
д

и
н

а
 

т
р

а
н

с
п

о
р

т
н

а
 к

а
р

т
а
 к

л
іє

н
т
а
; 

с
и

с
т
е
м

и
 

б
іо

м
е
т
р

и
ч

н
о

ї 
ід

е
н

т
и

ф
ік

а
ц

ії
 п

а
с
а
ж

и
р
ів

; 
п

о
л
іф

у
н

к
ц

іо
н

а
л
ь
н

и
й

 о
с
о

б
и

с
т
и

й
 к

а
б

ін
е
т
 

к
л
іє

н
т
а
; 

п
е
р

с
о

н
іф

ік
о

в
а
н

і 
п

р
о

п
о

з
и

ц
ії

 
т
р

а
н

с
п

о
р

т
н

и
х

 п
о

с
л
у

г
; 

с
и

с
т
е
м

и
 

ін
т
е
л
е
к
т
у

а
л
ь
н

о
г
о

 к
л
ім

а
т
-к

о
н

т
р

о
л
ю

 і
 

к
о

н
т
р

о
л
ю

 о
с
в
іт

л
е
н

н
я
 д

л
я
 п

о
їз

д
ів

;
р

о
б

о
т
и

з
о

в
а
н

і 
т
р

а
н

с
п

о
р

т
н

о
-л

о
г
іс

т
и

ч
н

і 
к
о

м
п

л
е
к
с
и

 с
м

а
р

т
-к

о
н

т
р

а
к
т
и

н
г
 т

о
щ

о

ін
н

о
в
а
ц

ій
н

і 
р

у
х

о
м

и
й

 с
к
л
а
д

 т
а
 

е
л
е
м

е
н

т
и

 і
н

ф
р

а
с
т
р

у
к
т
у

р
и

, 
у

 т
.ч

. 
 

в
а
к
у

у
м

н
і 

п
о

т
я
г
и

 н
а
 о

с
н

о
в
і 

з
а
с
т
о

с
у

в
а
н

н
я
 т

е
х

н
о

л
о

г
ії

 м
а
г
н

іт
н

о
ї 

л
е
в
іт

а
ц

ії
; 

с
и

с
т
е
м

и
 д

іа
г
н

о
с
т
и

к
и

 і
 

к
о

н
т
р

о
л
ю

 т
е
х

н
іч

н
о

г
о

 с
т
а
н

у
 

р
у

х
о

м
о

г
о

 с
к
л
а
д

у
 т

а
 і

н
ф

р
а
с
т
р

у
к
т
у

р
и

;
ін

н
о

в
а
ц

ій
н

і 
т
е
х

н
о

л
о

г
ії

 р
е
с
у

р
с
о

- 
т
а
 

е
н

е
р

г
о

з
б

е
р

е
ж

е
н

н
я
; 

с
и

с
т
е
м

и
 

к
о

н
т
р

о
л
ю

 ж
и

т
т
є
в
о

г
о

 ц
и

к
л
у

 
р

у
х

о
м

о
г
о

 с
к
л
а
д

у
 т

а
 с

к
л
а
д

о
в
и

х
 

в
у

з
л
ів

, 
а
г
р

е
г
а
т
ів

 т
а
 з

а
п

ч
а
с
т
и

н
; 

с
и

с
т
е
м

и
 д

и
с
п

е
т
ч

е
р

и
з
а
ц

ії
 

ін
ж

е
н

е
р

н
о

г
о

 о
б

л
а
д

н
а
н

н
я
; 

с
и

с
т
е
м

и
 

б
е
з
п

іл
о

т
н

о
г
о

 у
п

р
а
в
л
ін

н
я
 р

у
х

о
м

и
м

 
с
к
л
а
д

о
м

; 
ц

и
ф

р
о

в
е
 д

е
п

о
; 

а
в
т
о

м
а
т
и

з
а
ц

ія
 т

е
х

н
о

л
о

г
іч

н
и

х
 

п
р

о
ц

е
с
ів

; 
ц

и
ф

р
о

в
і 

р
іш

е
н

н
я
 д

л
я
 

о
б

м
ін

у
 і

н
н

о
в
а
ц

ій
н

и
м

и
 і

д
е
я
м

и
 т

о
щ

о

 к
о

р
п

о
р

а
т
и

в
н

і 
м

е
с
е
н

д
ж

е
р

и
; 

п
р

о
г
р

а
м

н
о

-
а
п

а
р

а
т
н

і 
к
о

м
п

л
е
к
с
и

, 
т
р

е
н

а
ж

е
р

и
 

в
ір

т
у

а
л
ь
н

о
ї 

р
е
а
л
ь
н

о
с
т
і 

т
а
 і

н
т
е
р

а
к
т
и

в
н

і 
с
и

с
т
е
м

и
 д

л
я
 н

а
в
ч

а
н

н
я
 п

р
а
ц

ів
н

и
к
ів

; 
 

ц
и

ф
р

о
в
і 

с
е
р

в
іс

и
 д

л
я
 п

о
т
е
н

ц
ій

н
и

х
 

с
п

ів
р

о
б

іт
н

и
к
ів

; 
ц

и
ф

р
о

в
і 

т
е
х

н
о

л
о

г
ії

 
ф

о
р

м
у

в
а
н

н
я
 т

а
 в

и
в
іл

ь
н

е
н

н
я
 п

е
р

с
о

н
а
л
у

 
у

 т
.ч

. 
о

н
л
а
й

н
-р

е
к
р

у
т
м

е
н

т
, 

ін
т
е
л
е
к
т
у

а
л
ь
н

і 
р

е
к
р

у
т
и

н
г
о

в
і 

с
и

с
т
е
м

и
; 

е
л
е
к
т
р

о
н

н
и

й
 а

у
т
с
о

р
с
и

н
г
; 

ц
и

ф
р

о
в
і 

т
е
х

н
о

л
о

г
ії

 р
о

з
в
и

т
к
у

 і
 п

ід
г
о

т
о

в
к
и

 
п

е
р

с
о

н
а
л
у

, 
у

 т
.ч

. 
E

-l
e
a
rn

in
g

, 
г
е
й

м
іф

ік
а
ц

ія
, 

д
и

с
т
а
н

ц
ій

н
и

й
 к

о
у

ч
и

н
г
 і

 
к
о

у
ч

и
н

г
-т

е
х

н
о

л
о

г
ії

; 
к
о

р
п

о
р

а
т
и

в
н

и
й

 
у

н
ів

е
р

с
и

т
е
т
; 

ц
и

ф
р

о
в
і 

с
и

с
т
е
м

и
 

у
п

р
а
в
л
ін

н
я
 п

е
р

с
о

н
а
л
о

м
 і

 й
о

г
о

 
м

о
т
и

в
а
ц

іє
ю

; 
ц

и
ф

р
о

в
і 

т
е
х

н
о

л
о

г
ії

 H
R

-
м

а
р

к
е
т
и

н
г
у

 т
а
 H

R
-а

н
а
л
іт

и
к
и

 т
о

щ
о

  
с
и

с
т
е
м

и
 у

п
р

а
в
л
ін

н
я
 о

б
’є

к
т
а
м

и
 

к
а
п

іт
а
л
ь
н

о
г
о

 б
у

д
ів

н
и

ц
т
в
а
;

в
ір

т
у

а
л
із

а
ц

ія
 ж

и
т
т
є
в
о

г
о

 ц
и

к
л
у

 
ін

ф
р

а
с
т
р

у
к
т
у

р
н

о
г
о

 п
р

о
є
к
т
у
; 

В
ІМ

-
т
е
х

н
о

л
о

г
ії

 ц
и

ф
р

о
в
о

г
о

 м
о

д
е
л
ю

в
а
н

н
я
 

п
р

и
 п

р
о
є
к
т
у

в
а
н

н
і 

о
б

’є
к
т
ів

 т
а
 ї

х
 

к
а
п

іт
а
л
ь
н

о
м

у
 б

у
д

ів
н

и
ц

т
в
і;

 ц
и

ф
р

о
в
і 

с
е
р

в
іс

и
 д

л
я
 з

д
ій

с
н

е
н

н
я
 і

н
в
е
с
т
и

ц
ій

 і
 

у
п

р
а
в
л
ін

н
я
 к

а
п

іт
а
л
о

м
; 

ц
и

ф
р

о
в
і 

ін
в
е
с
т
и

ц
ій

н
і 

м
е
х

а
н

із
м

и
, 

з
о

к
р

е
м

а
 

п
е
р

в
и

н
н

е
 р

о
з
м

іщ
е
н

н
я
 а

к
ц

ій
 (

IP
O

);
 

к
р

а
у

д
ф

а
н

д
и

н
г
, 

у
 т

.ч
. 

IC
O

 (
м

е
х

а
н

із
м

 
ф

ін
а
н

с
у

в
а
н

н
я
 б

із
н

е
с
у

, 
п

о
в
’я

з
а
н

и
й

 і
з
 

з
а
с
т
о

с
у

в
а
н

н
я
м

 т
е
х

н
о

л
о

г
ії

 б
л
о

к
ч

е
й

н
 

і 
к
р

и
п

т
о

в
а
л
ю

т
и

);
 ц

и
ф

р
о

в
і 

т
е
х

н
о

л
о

г
ії

 м
е
р

е
ж

е
в
о

г
о

 в
ід

е
о

-з
в
’я

з
к
у

 
д

л
я
 о

б
г
о

в
о

р
е
н

н
я
 і

н
в
е
с
т
и

ц
ій

н
и

х
 

п
р

о
є
к
т
ів

 т
о

щ
о

 в
ір

т
у
а

л
ь
н

е
 б

із
н

е
с
-с

е
р

е
д
о

в
и

щ
е

Ц
и

ф
р

о
в

а
 т

р
а

н
с
ф

о
р

м
а

ц
ія

 б
із

н
е
с
-с

е
р

е
д

о
в

и
щ

а
 р

о
з
в

и
т
к

у
 п

ід
п

р
и

є
м

с
т
в

 з
а

л
із

н
и

ч
н

о
г
о

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
у

(ф
о

р
м

у
в
а
н

н
я
 ц

и
ф

р
о

в
о
ї 

е
к
о

с
и

с
т
е
м

и
 р

о
з
в
и

т
к
у

 п
ід

п
р

и
є
м

с
т
в
 з

а
л
із

н
и

ч
н

о
г
о

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
у

 –
 к

о
м

п
л
е
к
с
у

 в
з
а
є
м

о
п

о
в
’я

з
а
н

и
х

 т
е
х

н
о

л
о

г
іч

н
и

х
 р

іш
е
н

ь
 д

л
я
 

з
а
б

е
з
п

е
ч

е
н

н
я
 в

з
а
є
м

о
д

ії
 у

ч
а
с
н

и
к
ів

 р
и

н
к
у

 з
а
л
із

н
и

ч
н

и
х

 п
е
р

е
в
е
з
е
н

ь
)

 ц
и

ф
р

о
в
і 

п
л
а
т
ф

о
р

м
и

 
р

о
з
в
и

т
к
у

 п
о

с
л
у

г
 

п
ід

п
р

и
є
м

с
т
в
 з

а
л
із

н
и

ч
н

о
г
о

 
т
р

а
н

с
п

о
р

т
у

 

 ц
и

ф
р

о
в
і 

п
л
а
т
ф

о
р

м
и

 
п

р
о

д
у

к
у

в
а
н

н
я
 і

н
н

о
в
а
ц

ій
н

и
х

 і
д

е
й

 
і 

р
о

з
р

о
б

л
е
н

н
я
 і

н
н

о
в
а
ц

ій
н

о
ї 

п
р

о
д

у
к
ц

ії
 п

ід
п

р
и

є
м

с
т
в
 

з
а
л
із

н
и

ч
н

о
г
о

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
у

 

 ц
и

ф
р

о
в
і 

п
л
а
т
ф

о
р

м
и

 р
о

з
р

о
б

л
е
н

н
я
 і

 
в
п

р
о

в
а
д

ж
е
н

н
я
 і

н
в
е
с
т
и

ц
ій

н
и

х
 

п
р

о
є
к
т
ів

 р
о

з
в
и

т
к
у

 п
ід

п
р

и
є
м

с
т
в
 

з
а
л
із

н
и

ч
н

о
г
о

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
у

 

 ц
и

ф
р

о
в
і 

п
л
а
т
ф

о
р

м
и

 у
п

р
а
в
л
ін

н
я
 

п
е
р

с
о

н
а
л
о

м
 і

 з
а
б

е
з
п

е
ч

е
н

н
я
 

ін
т
е
л
е
к
т
у

а
л
ь
н

о
г
о

 р
о

з
в
и

т
к
у

 п
ід

п
р

и
є
м

с
т
в
 

з
а
л
із

н
и

ч
н

о
г
о

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
у

 

 р
о

з
р

о
б

л
е
н

н
я
 ц

и
ф

р
о

в
о

г
о

 д
в
ій

н
и

к
а
 п

ід
п

р
и

є
м

с
т
в
 з

а
л
із

н
и

ч
н

о
г
о

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
у

 к
о

н
т

у
р

 в
и

б
о

р
у
 л

о
к
а

л
ь
н
и

х
 ц

и
ф

р
о

в
и

х
 р

іш
е
н
ь

 к
о

н
т

у
р

 в
и

б
о

р
у
 к

о
м

п
л
е
к
с
н
и

х
 ц

и
ф

р
о

в
и

х
 р

іш
е
н
ь

 м
о

б
іл

ь
н

і 
д

о
д

а
т
к
и

 т
е
х

н
о

л
о

г
ії

 р
о

з
п

о
д

іл
е
н

о
г
о

 
р

е
є
с
т
р

у
 (

б
л
о

к
ч

е
й

н
)

 і
н

т
е
р

н
е
т
 р

е
ч

е
й

 B
ig

 D
a
ta

 ш
т
у

ч
н

и
й

 і
н

т
е
л
е
к
т
 т

а
 

ін
т
е
л
е
к
т
у

а
л
ь
н

і 
с
и

с
т
е
м

и
 в

и
с
о

к
о

ш
в
и

д
к
іс

н
а
 п

е
р

е
д

а
ч

а
 д

а
н

и
х

 х
м

а
р

н
і 

т
е
х

н
о

л
о

г
ії

 

Р
и

с
. 

1
. 

К
о

г
е
р

е
н

т
н

и
й

 п
ід

х
ід

 д
о

 з
а
б

е
з
п

е
ч

е
н

н
я
 р

о
з
в
и

т
к
у

 п
ід

п
р

и
є
м

с
т
в
 з

а
л
із

н
и

ч
н

о
г
о

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
у

 в
 а

с
п

е
к
т
і 

ц
и

ф
р

о
в
о

ї 
п

е
р

е
б

у
д

о
в
и

 б
із

н
е
с
-

с
е
р

е
д

о
в
и

щ
а
 ї

х
 ф

у
н

к
ц

іо
н

у
в
а
н

н
я
 (

р
о

з
р

о
б

к
а
 а

в
т
о

р
а
)

 

ENTEPRENEURSHIP AND ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459, Economics Bulletin,  2021,  №1182_________________________________________



Особливої уваги для забезпечення ста-

лого розвитку підприємств залізничного   

транспорту заслуговують й інструменти циф-

рової модернізації інвестиційних процесів, а 

саме: системи управління об’єктами капіта-

льного будівництва, віртуалізацію життєвого 

циклу інфраструктурного проєкту, ВІМ-

технології цифрового моделювання при 

проєктуванні та будівництві; цифрові сервіси 

для інвестицій і управління капіталом; циф-

рові інвестиційні механізми; краудфандинг; 

цифрові технології мережевого зв’язку для 

обговорення проєктів. 

З метою розвитку компетенцій персона-

лу підприємств залізничного транспорту до-

цільним є застосування таких інструментів 

цифрової модернізації: корпоративні месен-

джери; тренажери віртуальної реальності та 

інтерактивні системи для навчання; цифрові 

сервіси для потенційних співробітників; циф-

рові технології формування та вивільнення 

персоналу; цифровий аутсорсинг; цифрові 

технології розвитку персоналу та системи уп-

равління його мотивацією; цифрові техноло-

гії HR-маркетингу та HR-аналітики тощо. 

Приймаючи до уваги сучасні процеси 

цифрової перебудови середовища функціону-

вання підприємств залізничного транспорту 

слід особливу увагу звернути і на забезпечен-

ня цифрової трансформації бізнес-моделі їх 

розвитку. Остання зорієнтована на форму-

вання цифрової екосистеми розвитку 

суб’єктів даної сфери, зокрема, за рахунок 

створення і впровадження комплексу взаємо-

пов’язаних технологічних рішень для забез-

печення взаємодії учасників ринку залізнич-

них перевезень. Основними інструментами 

цифрової трансформації такої бізнес-моделі є: 

по-перше, формування цифрових платформ у 

розрізі напрямів розвитку послуг підпри-

ємств, продукування інноваційних ідей і 

створення інноваційної продукції для потреб 

підприємств галузі, розроблення і впрова-

дження інвестиційних проєктів, управління 

персоналом і забезпечення інтелектуального 

розвитку підприємств; по-друге, розроблення 

цифрового двійника підприємств галузі, у 

межах якого реалізуються функції моніто-

рингу поточного стану та змін у бізнес-

процесах і прогнозування та моделювання 

перспективних ситуацій тощо. 

Висновки. Дослідження стану і тен-

денцій функціонування підприємств заліз-

ничного транспорту дозволило дійти висно-

вку, що на сьогодні існує низка дисбалансів, 

вплив яких дестабілізує діяльність підпри-

ємств галузі і зумовлює скорочення потен-

ційних можливостей щодо забезпечення їх 

сталого розвитку в довгостроковій перспек-

тиві. З метою подолання назрілих деструк-

тив розвитку підприємств і створення умов 

для реалізації цифрових змін у галузі запро-

поновано впровадження когерентного під-

ходу до забезпечення розвитку підприємств 

залізничного транспорту, в основу якого по-

кладено систему дієвого інструментарію 

цифрової модернізації та трансформації їх 

діяльності. Практичне застосування розкри-

того підходу до забезпечення розвитку під-

приємств залізничного транспорту сформує 

базис для досягнення стратегічних орієнти-

рів їх розвитку і дозволить покращити пози-

ції вітчизняних підприємств на світовому 

ринку транспортно-логістичних послуг. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В ОТРАСЛИ 

А. В. Обруч, к. э. н., Украинский государственный университет железнодорожного 

транспорта 

 

Методология исследования. В процессе исследования проблематики обеспечения раз-

вития предприятий железнодорожного транспорта в условиях реализации цифровых преоб-

разований в отрасли были использованы следующие методы: сравнительный анализ – для 

исследования тенденций развития предприятий железнодорожного транспорта и установле-

ния проблем их функционирования; систематизация и классификация – для упорядочения 

инструментов развития предприятий отрасли; системный подход – для формирования коге-

рентного подхода к обеспечению развития предприятий железнодорожного транспорта в 

условиях реализации цифровых преобразований в отрасли. 

Результаты. В статье исследованы современное состояние и тенденции развития пред-

приятий железнодорожного транспорта, что позволило указать на критическое сокращение 

их экономического потенциала и постепенную потерю технической способности полноценно 

удовлетворять требования потребителей к транспортным услугам. Доказано, что такого рода 

тенденции свидетельствуют о комплексном характере проблем развития предприятий желез-

нодорожного транспорта, разбалансированности действующей системы управления отрас-

лью и ее неспособности обеспечить стабилизацию деятельности отечественных предприятий 

железнодорожного транспорта. Обоснована целесообразность усовершенствования подхода 

и инструментария обеспечения развития предприятий железнодорожного транспорта с уче-

том возможностей цифровизации. 

Новизна. Разработан когерентный подход к обеспечению развития предприятий же-

лезнодорожного транспорта, в основу которого положен спектр мультипликативных свойств 

цифровизации, реализуемых благодаря интеграции дополненной реальной и виртуальной 
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бизнес-среды развития предприятий отрасли и применения цифровых инструментов транс-

формации их бизнес-модели и модернизации услуг, бизнес-процессов и компетенций персо-

нала. 

Практическая значимость. Использование когерентного подхода в деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта будет способствовать основательному выбору и 

сочетанию традиционных и цифровых инструментов обеспечения их устойчивого развития, 

что позволит нивелировать дисбалансы функционирования предприятий железнодорожной 

отрасли и достичь стратегических ориентиров их устойчивого роста в долгосрочной пер-

спективе. 

Ключевые слова: предприятия железнодорожного транспорта, цифровая модернизация, 

цифровая трансформация, когерентный подход, дополненная реальная и виртуальная среда. 

 

ENSURING THE DEVELOPMENT OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES IN THE 

CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS IN THE INDUSTRY 

H. V. Obruch, Ph. D (Econ.), Ukrainian State University of Railway Transport 

 

Methods. In the process of studying the problems of ensuring the development of railway 

transport enterprises in the context of digital transformations in the industry, the following methods 

were used: comparative analysis – to study trends in the development of railway transport enterpris-

es and establish problems of their functioning; systematization and classification – to streamline the 

tools for the development of industry enterprises; systems approach – to form a coherent approach 

to ensuring the development of railway transport enterprises in the context of digital transfor-

mations in the industry. 

Results. The article examines the current state and development trends of railway transport 

enterprises, which allowed us to point out the critical reduction of their economic potential and the 

gradual loss of technical ability to fully meet the requirements of consumers for transport services. 

It is proved that such trends indicate the complex nature of the problems of development of railway 

transport enterprises, the imbalance of the current industry management system and its inability to 

ensure the stabilization of the activities of domestic railway transport enterprises. There is justified 

the expediency of improving the approach and tools for ensuring the development of railway 

transport enterprises, taking into account the potential of digitalization. 

Novelty. A coherent approach to ensuring the development of railway transport enterprises 

has been developed, which is based on the range of multiplicative properties of digitalization, im-

plemented through the integration of an augmented real and virtual business environment for the 

development of industry enterprises and the use of digital tools for transforming their business 

model and modernizing services, business processes and personnel competencies. 

Practical value. The use of a coherent approach in the activities of railway transport enter-

prises will contribute to a thorough selection and combination of traditional and digital tools for en-

suring their sustainable development, which will help to level the imbalances in the functioning of 

railway industry enterprises and achieve strategic guidelines for their sustainable growth in the long 

term. 

Keywords: railway transport enterprises, digital modernization, digital transformation, coher-

ent approach, augmented real and virtual environment. 
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Методологія дослідження. Теоретико-методологічною базою дослідження стали  фун-

даментальні роботи вітчизняних і зарубіжних  науковців з  питань  підвищення конкуренто-

здатності туристичних підприємств на засадах бенчмаркінгу. З метою досягнення поставленої 

мети у статті використано загальнонаукові та спеціальні  методи: абстракції – при визначенні 

сутності категорії «бенчмаркінг»; наукового узагальнення, порівняння – при встановленні єд-

ності сучасних концепцій бенчмаркінгу; логічного аналізу – при формуванні конкурентих пе-

реваг туристичного підприємства. 

Результати. Виявлено, що стратегічні зміни, які виступають запорукою створення май-

бутніх конкурентних переваг, є результатом забезпечення тривалого розвитку туристиного 

підприємства у відповідних конкурентних умовах господарювання. Показано дієвість та акту-

альність застосування бенчмаркінгу туристичними підприємствами на сучасному етапі їх      

розвитку, розроблено основні критерії оцінки конкурентоспроможності туристичних підпри-

ємств. 

Встановлено, що використання та особливості застосування бенчмаркингу як методу уп-

равління конкурентоспроможністю туристичного підприємства є необхідною умовою реаліза-

ції стратегії його розвитку. На основі аналізу концепцій бенчмаркінгу при формуванні конку-

рентих переваг виявлено, що бенчмаркінг зарекомендував себе як один із найбільш ефектив-

них сучасних інструментів управління і став невід’ємною частиною підвищення рівня конку-

рентоспроможності туристичних підприємтв. 

Новизна. Враховуючи специфіку сфери діяльності туристичних підприємств, узагаль-

нюючи сильні й слабкі сторони та особливості застосування бенчмаркингу, встановлено, що 

він дозволяє досліджувати не тільки і не стільки прямих конкурентів, скільки спрямований на 

вирішення конкретної проблеми будь-якими суб’єктами господарювання, на взаємодію з кон-

курентами, тобто на побудову відносини на засадах відкритості й обміну інформацією. 

Практична значущість. Запропоновано керівникам туристичних фірм вивчати й ана-

лiзувати бенчмаркинг як інструмент формування конкурентоспроможностi, суть якого зво-

диться до вивчення кращої практики вирішення проблеми, що існує на підприємстві і викорис-

тання такого або схожого способу її подолання, щоб упевнено управляти економічними про-

цесами на фірмі. 

Ключові слова: туристичне підприємство, бенчмаркінг, конкурентоспроможність, стра-

тегія розвитку, конкурентні переваги, туристичні послуги, ринок. 

 

Постановка проблеми. Туристична ді-

яльність є важливою складової економічної 

сфери будь-якої країни, забезпечуючи при 

цьому не лише отримання необхідних еконо-

мічних результатів, а й підвищення соціаль-

них показників розвитку держави, зокрема, 

рівня соціальної відповідальності господа-

рюючих суб’єктів та бізнесових структур ту-

ристичної сфери, рівня зайнятості населення, 

рівня використання наявного ресурсного по-

тенціалу, рівня конкурентоспроможності ту-

ристичної сфери за наявної конкуренції при 

виході на міжнародні ринки тощо.  

 
© 2021. L. I. Yurchishina, V. A. Tarasenko. Published by Dnipro University of Technology on behalf of Economics bulletin of the 

Dnipro University of Technology. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 

License (http: // creativecommons.org/licenses/by/4,0/), which permits unrestricted reuse, distribution and reproduction in any medium 

provided the original work is property cited 

ENTEPRENEURSHIP AND ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459, Economics Bulletin,  2021,  №1186_________________________________________

https://doi.org/10.33271/ebdut/73.186
mailto:urcisinaludmila@gmail.com


Туристичну діяльність на сучасному 

етапі розвитку можна характеризувати до-

статнім рівнем мобільності, наявністю мож-

ливостей швидкої переорієнтації туристич-

ної діяльності, відзначити також  слід дина-

мічність і гнучкість в ухваленні управлін-

ських дій.  

Підприємства туризму мають всі пере-

думови оперативно реагувати на організа-

ційні та економічні зміни, пристосовуватись 

до мінливих факторів ринкової кон'юнктури, 

задовольняти запити існуючих та потенцій-

них споживачів на туристичні продукти. Од-

нак одночасно наявними є й такі фактори (ха-

рактерні як для малого, так і для середнього 

й великого бізнесу), що послаблюють конку-

рентні позиції туристичних фірм. До таких, в 

першу чергу, відносять обмеженість у фінан-

сових ресурсах та інвестиціях, значну залеж-

ність від змін ринкової кон'юнктури, високу 

чутливість до несприятливих  змін в  еконо-

мічному блоці, який є в механізмі управління 

підприємством найбільш вагомим, наявність 

вірогідності швидкого банкрутства через 

конкуренцію на ринку, а також відсутність 

або невисокий рівень державної підтримки 

(особливо при формуванні підприємницьких 

структур в умовах децентралізації) тощо. 

Туризм є найбільш розвинутим та од-

ним з найдинамічніших секторів світової 

економіки. За швидкі темпи росту він визна-

ний економічним феноменом ХХ століття. 

Динамізм сучасного економічного роз-

витку України та активізація  сфери  турис-

тичних послуг зумовлюють необхідність    

розробки та впровадження системи заходів 

для підвищення конкурентоспроможності 

туристичних підприємств, як обов’язкової 

складової стратегії розвитку туризму в ці-

лому. Мова йде про формування нових про-

цесів всередині організації, що не належать 

до основних або допоміжних, здійснюючи 

які співробітники компанії створюють більш 

досконалі способи ведення бізнесу, що доз-

воляють повніше задовольняти  запити  зов-

нішніх і внутрішніх споживачів, ефектив-

ніше використовувати ресурси, посилюючи 

власну конкурентоспроможність. Одним з 

ефективних і визнаних останнім часом ін-

струментів вдосконалення конкурентних пе-

реваг є бенчмаркінг.  

Науково-теоретичні питання викорис-

тання   бенчмаркінгу  розглядаються  пере-

важно в загальному аспекті без урахування 

специфічних умов діяльності туристичних 

підприємств. Об’єктивна необхідність адап-

тації теоретичних основ до формування 

практичних навиків використання бенчмар-

кінгу в туризмі зумовили вибір теми статті. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Питання дослідження сутності методу 

бенчмаркінгу та його потенціалу до підви-

щення рівня стійкості підприємств висвіт-

лено у наукових працях вітчизняних і закор-

донних учених, серед яких: А. В. Балабанець 

[2], на думку якого, бенчмаркінг як інстру-

мент підвищення конкурентоспроможності 

підприємства відіграє важливу роль, визна-

чаючи невід’ємну маркетингову компетен-

цію компанії для забезпечення стійких кон-

курентних переваг підприємства, Бихова О. 

[3, с.16], яка розглядає особливості викорис-

тання бенчмаркінгу в системі управління ба-

нку, Гришова І. [5, с.361], вивчаючи особли-

вості підвищення ефективності управління у 

сфері охорони навколишнього середовища 

пропонує визначення бенчмаркінгу як техно-

логію вивчення і впровадження кращих ме-

тодів ведення ділових операцій, що допома-

гає відносно швидко і з меншими витратами 

вдосконалювати бізнес-процеси, Костюка М. 

[8, с.9], розглядає  використання бенчмаркін-

гу для підвищення ефективності  роботи  ос-

вітніх закладів, Панчишин Т. [13, с.85], до-

сліджує особливості застосування методоло-

гії бенчмаркінгу в публічному управлінні. 

Значний внесок у вивчення поняття  «бенч-

маркінг» та впровадження його в наукову 

практику щодо підвищення конкурентоспро-

можності туристичних підприємств зробили 

Л. І. Гонтаржевська [4, с.78] і С. П. Гаврилюк 

[7, с.55]. 

Водночас механізми й інструменти 

використання бенчмаркінгу туристичними 

підприємствами у країнах зі слаборозвине-

ною економікою (таких як Україна) залиша-

ються недостатньо вивченими. 

Формулювання мети статті. Метою 

дослідження є поглиблення теоретичних ас-

пектів бенчмаркінгу та обґрунтування нау-

ково-методичних положень  щодо  доціль-

ності його використання в конкурентній ді-

яльності туристичних підприємств України. 
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Виклад основного матеріалу дослід-

ження. У сучасному світі конкуренція но-

сить глобальний характер, і основною метою 

більшості компаній стає досягнення кращих 

світових стандартів. У цих умовах однією з 

найефективніших форм управління суб’єк-

том будь-якого бізнесу на даному етапі роз-

витку конкурентної економіки вважають 

бенчмаркінг. Бенчмаркінг використовується 

провідними країнами світу і за останні деся-

тиріччя став займати лідерські позиції в уп-

равлінні підприємством. Але в нашій країні 

до даного методу відносяться з певною засто-

рогою, так як під цим поняттям розуміють 

аналог економічному терміну «промислова 

розвідка». 

Бенчмаркинг (від англ benchmark – при-

клад для наслідування, копіювання) є окре-

мим напрямком у комплексі наук, що вивча-

ють конкуренцію та конкурентоспромож-

ність. Останнім часом йому приділяється ба-

гато уваги у вітчизняній та зарубіжній літе-

ратурі. Суть бенчмаркинга зводиться до ви-

вчення кращої практики вирішення про-

блеми, що існує на підприємстві, і викорис-

тання такого або схожого способу її подо-

лання. Виходячи з цього, методика бенчмар-

кинга включає такі основні етапи: аналіз вла-

сних бізнес-процесів; аналіз бізнес-процесів 

обраних компаній; порівняльний аналіз ре-

зультатів; виявлення кращих результатів та 

їх причин; впровадження необхідних кроків 

для досягнення кращого рівня. Жоден з цих 

кроків не є революційним, бо суть бенчмар-

кинга полягає в створенні постійно діючого 

механізму копіювання й адаптації досягнень 

інших у власній фірми. Бенчмаркинг зводить 

у єдину систему розробку стратегії, галузе-

вий аналіз і аналіз конкурентів. Фактично, це 

альтернативний метод стратегічного плану-

вання не від досягнутого, а по показниках 

конкурентів. Цей підхід вперше було засто-

совано компанією «Ксерокс» (Хеrох), яка в 

70-х роках XX ст. здійснила перший проєкт 

порівняльного аналізу підприємств. 

Бенчмаркинг може ґрунтуватися на від-

критій інформації або наближатися, по суті, 

до промислового шпигунства. Якщо робота 

ведеться за відкритою інформацією, то в ній 

повинна бути задіяна досить велика кількість 

співробітників, тому що необхідно оброб-

ляти безліч джерел: відкриті звіти закордон-

них і вітчизняних компаній, галузеву пресу, 

Інтернет-ресурси, інформацію з виставок і 

семінарів. Промислове шпигунство, тобто 

одержання закритої інформації, найчастіше 

реалізується через неформальне дружнє    

спілкування, у ході якого «шпигун» одержує 

необхідну йому інформацію. Як показує 

практика, прийоми бенчмаркинга часто зна-

ходяться на межі законної та  етичної  пове-

дінки. До таких «прикордонних» прийомів 

можна віднести: удавану покупку, співробіт-

ництво з постачальниками і покупцями кон-

курентів, інженерний аналіз, переманювання 

фахівців тощо. В Україні бенчмаркинг  най-

частіше має вигляд неформального обміну 

інформацією на рівні керівництва в процесі 

ділового спілкування з партнерами. 

На сьогодні, як вже зазначалося, у нау-

кових роботах сформульовано значну кіль-

кість різних концепцій до розгляду сутності 

бенчмаркінгу. Його особливості вивчаються 

в різних наукових дослідженнях для підви-

щення ефективності функціонування не 

лише підприємств, але і окремих сфер еконо-

міки і навіть регіонів. 

Наприклад, Бихова О. М. розглядає 

особливості використання бенчмаркінгу в 

системі управління банку і зазначає, що     

бенчмаркінг можна розглядати як процес зі-

ставлення продукту (послуги) та бізнес-про-

цесів банку з продуктами (послугами) та біз-

нес-процесами банків-лідерів, кращих  кре-

дитних установ, партнерів з метою запози-

чення кращого досвіду в різних сферах діяль-

ності та його адаптації для отримання конку-

рентних переваг на ринку банківських послуг 

[3, с.16]. 

У свою чергу Панчишин Т. В. дослід-

жує особливості застосування методології 

бенчмаркінгу в публічному управлінні. Вче-

ний констатує, що бенчмаркінг у публічному 

управлінні – це комплекс дій для порівняль-

ного аналізу показників розвитку територій, 

встановлення та оцінювання основних фак-

торів, що впливають на ефективність управ-

лінських рішень, з метою виявлення резервів 

підвищення рівня економічного та соціаль-

ного розвитку територій [13, с.85]. 

Костюк М. К. розглядає потенціал ви-

користання бенчмаркінгу в освітній сфері 
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для підвищення ефективності роботи освіт-

ніх закладів. Автор, досліджуючи особливо-

сті використання цієї концепції, констатує, 

що бенчмаркінг – це постійний процес ви-

вчення та оцінки товарів, послуг, а також 

досвіду виробництва найсерйозніших конку-

рентів або тих компаній, які є визнаними лі-

дерами у їхньому сегменті [8, с.9]. 

Глушко О. та Гришова І. Ю., вивчаючи 

особливості підвищення ефективності управ-

ління у сфері охорони навколишнього сере-

довища, пропонують таке визначення: бенч-

маркінг – технологія вивчення і впровад-

ження кращих методів ведення ділових опе-

рацій, що допомагає відносно швидко і з мен-

шими витратами вдосконалювати бізнес-

процеси, що значно полегшує формулювання 

завдань комерційногосподарської діяльності 

підприємства, пошук слабких місць, а також 

дає змогу ефективно використовувати у 

своїй діяльності досвід та практичні резуль-

тати партнерів і конкурентів [5, с.361]. 

У таблиці 1 наведено наукові концепції 

визначення сутності бенчмаркінгу як еконо-

мічної категорії, що зустрічаються у науко-

вій літературі.  

 

Таблиця 1.  

Наукові концепції дослідження сутності бенчмаркінгу 
№ 

п.п. 

Концепція Джерело 

1. Бенчмаркінг як напрямок сучасної економіки є 

злиттям методів і технологій менеджменту і мар-

кетингу і є одним з фундаментальних бізнес-про-

цесів сучасної компанії, що дозволяють системно 

підходити до виявлення ключових орієнтирів її 

розвитку і сприяють підвищенню ефективності 

корпоративного менеджменту [6, c.324]. 

Гераськина И. Н. Бенчмаркинг в сис-

теме современного менеджмента / И. Н. 

Гераськина // Известия Российского го-

сударственного  педагогического  уни-

верситета им. А. И. Герцена. Экономика 

и экономические науки. – 2008. – С. 

324–327. 

2. Бенчмаркетинг – це метод управління ефективні-

стю різних сфер діяльності (виробництва, збуту, 

логістики, фінансів, кадрової політики й ін.), за-

снований на порівняльному аналізі роботи ком-

панії з кращими представникам галузі (або інших 

галузей), який полягає в оцінці власної і галузевої 

ефективності, ідентифікації та вивченні роботи 

галузевих лідерів і впровадження найкращих га-

лузевих досягнень у свою діяльність [7, с.253]. 

Гончарук А. Г. Бенчмаркетинг як метод 

управління ефективністю підприємства / 

А. Г. Гончарук // Труды Одесского поли-

технического университета. – 2007. – 

Вып. 1 (27). – С. 53–257. 

3. Бенчмаркінг – це збір і аналіз інформації про ді-

яльність кращих підприємств, партнерів і конку-

рентів, про використовувані ними методи управ-

ління [9, с.80]. 

Курдюмова И. М. Роль оценки (бенчма-

ркинга) в организации взаимодейст-вия 

потребителя и производителя новшеств 

в образовании./ И. М. Курдюмова // 

Проблемы современного образования. – 

2011. – № 5. – С. 79–88. 

4. Бенчмаркінг, з одного боку, передбачає аналіз і 

порівняння своїх показників з показниками ін-

ших підприємств (конкурентів, підприємств-лі-

дерів), а з іншого – вивчення й впровадження ус-

пішного досвідуі нших на своєму підприємстві 

[10, с.46]. 

Левандовська Ю. О. Бенчмаркінг як за-

сіб підвищення конкурентоспроможно-

сті морських терміналів України / Ю. О. 

Левандовська, О. К. Афанасьєва // Роз-

виток методів управління та господарю-

вання на транспорті. – 2014. – № 3 (48). 

– С. 39–46. 

5. Бенчмаркінг – це метод отримання конкурентних 

переваг або інструмент підвищення конкуренто-

спроможності суб’єкта підприємницької діяльно-

сті за рахунок систематичного, безперервного по-

шуку, вивчення та адаптації до власних умов най-

кращих методів здійснення бізнес-процесів, за 

допомогою чого задовольняються потреби ринку  

Морщенок Т. С. Бенчмаркінг як інстру-

мент підвищення конкурентоспромож-

ності підприємницьких структур / Т. С. 

Морщенок // Економіка і суспільство. – 

2017. – Випуск 9.  – С. 533–540. 
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Продовження табл. 1 

 та підвищується ефективність діяльності підпри-

ємства, що сприяє стабільному розвитку бізнесу 

в умовах нестійкого зовнішнього середовища [11, 

с.537]. 

 

6 Бенчмаркінг – систематичний процес, спрямова-

ний на оцінку альтернатив, реалізацію стратегій і 

вдосконалення характеристик діяльності на ос-

нові вивчення успішних стратегій зовнішніх ор-

ганізацій-партнерів [14, с.52]. 

Педак І. С. Бенчмаркінг як механізм по-

рівняльного аналізу та запорука майбут-

нього регіонів / І. С. Педак // Учені за-

писки ТНУ імені В. І. Вернадського. – 

Серія: Державне управління. – 2017. – 

№ 1. – Том 28 (67). – С. 52–56. 

7 Бенчмаркінг – це систематична діяльність під-

приємства, яка передбачає вивчення та викорис-

тання передового досвіду підприємств визначе-

ної галузі для поліпшення діяльності даного під-

приємства та  завоювання  ним  бажаної конку-

рентної позиції на ринку [15, с.154]. 

Христенко О. В., Манжос С. А. Застосу-

вання бенчмаркінгу в системі управлін-

няпідприємством / О. В. Христенко, С. 

А. Манжос // Фінансовий простір. – 

2018. – № 1 (29). – С. 153–158. 

 

Отже, наведені у таблиці 1 концепції 

розгляду бенчмаркінгу підтверджують наяв-

ність різних підходів до розгляду цього 

явища. Аналіз наведених трактувань свід-

чить також, що загалом  сутність  бенчмар-

кінгу пов’язана з процесами аналізу та залу-

чення досвіду для підвищення ефективності 

управління. 

Однак цілком зрозуміло, що сама сут-

ність бенчмаркінгу є досить дискусійним пи-

танням серед вчених. Його пропонують роз-

глядати з різних аспектів: як технологію, як 

метод, як процес, як систему. Безумовно, всі 

запропоновані концепції є раціональними і 

будуть розкривати окремі аспекти бенчмар-

кінгу.  

Як зазначає А. В. Балабанець, найви-

щого рівня конкурентоспроможності досяга-

ють тільки ті підприємства, що застосовують 

багатофункціональний підхід до безперерв-

ного власного вдосконалення та генерують 

всі можливі зусилля для пошуку найбільш 

вдалих  маркетингових технологій [2]. Од-

ним із найпопулярніших і найефективніших 

способів пошуку найкращих практик здій-

снення маркетингу є бенчмаркінг. Деякі 

вчені слушно заявляють, що «користь від 

проведення бенчмаркінгу полягає в тому, що 

завдяки йому вдається краще управляти мар-

кетинговими і виробничими функціями на 

підприємстві завдяки дослідженням та впро-

вадженням найкращих технологій і методів 

інших підприємств» [1]. Це приводить до ви-

сокої прибутковості бізнесу, високої рента-

бельності, створення якісної конкуренції та 

задоволення потреб ринку. 

Таким чином, бенчмаркінг є важливим 

інструментом реалізації маркетингових від-

носин з власними конкурентами, застосу-

вання якого приводить до зміни конкуренто-

спроможності на міжгалузевому рівні. В тер-

міні «конкурентоспроможність» простежу-

ється нова складова – взаємодія. У сучасному 

бізнесі саме маркетингова взаємодія між під-

приємствами-конкурентами, а не їхнє супер-

ництво допомагає досягнути найвищої мар-

кетингової ефективності та одержати стійкі 

конкурентні переваги. 

В Україні за сучасних умов набувають 

актуальності процеси управління конкурен-

тоспроможністю підприємства, які мають 

здійснюватись на основі вивчення, аналізу і 

використання досвіду лідерів цього важли-

вого напряму маркетингового менеджменту 

підприємств. Тому постійний пошук та впро-

вадження передового досвіду і найкращих 

інновацій вітчизняними підприємствами пе-

редбачає необхідність узагальнити процес 

бенчмаркінгу з наукової точки зору як ін-

струмент, що дозволяє підвищити конкурен-

тоспроможність та вдосконалити маркетин-

гову взаємодію підприємств. 

Узагальнення і систематизація сучас-

них поглядів на визначення  сутності  бенч-

маркінгу як інструменту підвищення конку-

рентоспроможностіі стратегічного плану-

вання дозволяє сфокусувати увагу на існу-

ванні різних підходів до характеристики при-

роди цього явища, серед яких слід виділити 

компетенційний підхід, представники якого 
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визначають вирішальний вплив виявлених 

нових маркетингових знань, умінь і навичок 

на процес ініціювання конкурентних пере-

ваг.  Так, X. Дж. Харрінгтон та Дж. С. Хар-

рінгтон вважають, що бенчмаркінг –це безпе-

рестанний процес, який вивчає, оцінює та    

відкриває все найкраще в інших підприєм-

ствах з метою використання  знань у  діяль-

ності власного підприємства [16, с.37]. 

З точки зору підходу до компетенції А. 

П. Наливайко вирізняє типову особливість 

бенчмаркінгу – логічний аналіз рівня воло-

діння ключовими факторами успіху і порів-

няння його з такими самими показниками у 

конкурентів  чи  лідерів  галузі,  у яких май-

стерність володіння ключовими факторами 

успіху знаходиться  на найвищому рівні [12, 

с.71]. 

При цьому, на думку А. В. Балабанця, 

бенчмаркінг як інструмент підвищення кон-

курентоспроможності підприємства відіграє 

одну з найважливіших ролей, визначаючи не-

від’ємну маркетингову компетенцію компа-

нії. Сам термін «ключова маркетингова ком-

петенція»  вчений трактує як загальну харак-

теристику маркетингових знань, умінь, нави-

чок та можливостей щодо їхнього цільового 

застосування задля формування найбільшої 

цінності для споживачів і забезпечення стій-

ких конкурентних переваг підприємства [2]. 

Сьогодні для багатьох підприємств 

сфери послуг конкуренція має глобальний 

характер, тож невипадково основною метою 

більшості з них є досягнення світових стан-

дартів якості туристичних послуг. У таких 

умовах конкурентно-інтеграційний бенчмар-

кінг може слугувати одним із кращих методів 

для того, щоб цілі компанії відповідали ви-

могам світового туристичного ринку, а сфор-

мований на цій основі імідж українських ту-

ристичних підприємств не поступався світо-

вим лідерам туризму. Ця сучасна технологія 

менеджменту, що базується на використанні 

досвіду кращих туристичних компаній, може 

бути застосована туристичними підприєм-

ствами з метою підвищення їх конкуренто-

спроможності. 

«Бенчмаркінг – це метод отримання 

конкурентних переваг та підвищення конку-

рентоспроможності суб'єкта підприємництва 

завдяки пошуку, вивченню та адаптації до 

власних умов найкращих методів здійснення 

бізнес-процесів незалежно від сфери їх засто-

сування, за допомогою чого задовольня-

ються потреби ринку» [2]. Актуальність бен-

чмаркінгу як методу вдосконалення бізнесу, 

способу отримання стійких конкурентних 

позицій на ринку, формування позитивного 

іміджу базується на багаторічному досвіді 

успішного розвитку найбільших туристич-

них компаній і корпорацій у світовій еконо-

міці. 

В умовах зростаючої  конкуренції  ту-

ристичному підприємству необхідно здій-

снювати постійний моніторинг позицій на 

ринку, вивчати сильні та слабкі сторони гос-

подарської діяльності, своєчасно пристосо-

вуватись до змін ринкових ситуацій, що ви-

магає розробки об’єктивної методики оцінки 

його конкурентних позицій.  

Передумовою підтримки стійких пози-

цій підприємств в умовах ринкової еконо-

міки є наявність постійних конкурентних пе-

реваг. На нашу думку «ідеальне» туристичне 

підприємство може відповідати наступній 

характеристиці: бути найбільш конкуренто-

спроможним на ринку, лідером у даній га-

лузі; не тільки постійно впроваджувати запо-

зичені інновації, а й їх створювати; туристи-

чне підприємство має  великий досвід роботи 

у даній галузі; ідоме ім'я фірми – запорука 

стабільного успіху; реклама формує імідж 

постійно. Одним з найважливіших аспектів є 

ціна турпродукту. Туристичне підприємство 

створює оптимальний рівень цін на послуги 

для споживачів з різним рівнем доходів   

(гнучкі ціни), враховуючи циклічність  роз-

витку економіки. 

Основний зміст бенчмаркінгу підпри-

ємств туризму повинен полягати у виявленні 

еталонних підприємств, які досягли значних 

успіхів у будь-яких функціональних галузях, 

і насамперед на ринку туристичних послуг, 

ретельному вивченні їх бізнес-процесів та 

адаптації отриманих результатів до умов  

власного підприємства. Бенчмаркінг перед-

бачає активну взаємодію партнерів, які обмі-

нюються інформацією про бізнес-процеси. 

Успішно реалізовані проєкти з бенчмаркінгу 

сприяють виникненню соціальних зв'язків 

між фахівцями різних підприємств і створю-

ють основу для комерційних проєктів, просу-

вання турпродукту, розробки нових турів та 

послуг, формуванню іміджу всіх партнерів. 
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На інституціональному етапі розвитку 

бенчмаркінга отримання конкурентних пере-

ваг має стати новою діловою стратегією під-

приємства, заснованою на співпраці та взає-

модії. Клієнта (туриста) необхідно перетво-

рити на партнера по бізнесу, а досягнення 

більш успішних конкурентів і організацій-лі-

дерів з різних галузей, головним чином – 

міжнародного передового туристичного дос-

віду, вивчати на основі конкурентно-інтегра-

ційного бенчмаркінгу, який досягає своєї 

мети - ефективного добровільного обміну 

кращим досвідом між різними суб'єктами   

господарської діяльності. При цьому під кон-

курентно-інтеграційним бенчмаркінгом слід 

розуміти аналіз діяльності конкурентів, за-

снований на взаємодії та співробітництві, з 

метою узагальнення і формування якісно но-

вих бізнес-процесів на базі досвіду провід-

них міжнародних організацій сфери туризму 

для поліпшення конкурентних переваг на 

міжнародному рівні. Тим самим у поняття 

конкурентно-інтеграційного бенчмаркінгу 

включено новий елемент – взаємодія, що до-

зволяє підвищити власні результати діяльно-

сті, спираючись на вже досягнуті результати 

конкурентів. 

Відкритий і добровільний обмін інфор-

мацією між конкурентами на основі  конку-

рентно-інтеграційного бенчмаркінгу можли-

вий у рамках професійних об’єднань, асоціа-

цій, маркетингових альянсів. У загальному 

вигляді процес бенчмаркінгу в маркетинго-

вому альянсі представлено на рис. 1. 
 

 

 
 

Рис. 1. Модель процесу бенчмаркінгу в маркетинговому альянсі [1] 

 

Нині в туристичній галузі України до-

статньо різних альянсів, об'єднань та асоціа-

цій, покликаних підтримувати і сприяти роз-

витку туристичної інфраструктури. При 

цьому діяльність цих маркетингових альян-

сів у сфері туризму поки що обмежується 

лише внесенням змін та вдосконаленням га-

лузевої законодавчої бази. Найчастіше, роз-
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глядаючи проблеми туризму в локально-спе-

ціалізованих рамках, більшість об'єднань об-

межується лише лобіюванням власних інте-

ресів. 

На жаль, можливості бенчмаркінгу як 

методології мультиплікації знань у рамках 

маркетингових альянсів досі не отримали 

широкого визнання як у туристичній галузі, 

так і в економіці України загалом. Сьогодні 

небагато вітчизняних підприємств, особливо 

у сфері послуг, бажають розкривати секрети 

свого успіху. Тут  спрацьовує  наша  націо-

нальна звичка у всьому бачити так звану ко-

мерційну таємницю. Проте саме бенчмаркін-

говий підхід дає організації можливість запо-

зичити кращий досвід інших компаній, 

уникаючи «винаходу колеса». Дотримання 

цієї концепції дозволить підвищить імідж не 

тільки українських підприємств туризму, а й 

України у цілому. 

Грамотне проведення маркетингової ді-

яльності на рівні держави не тільки формує 

позитивний імідж держави в зовнішньому се-

редовищі, а й сприяє залученню туристів . Зо-

крема підприємствам туристичного бізнесу 

набагато легше формувати власну маркетин-

гову політику, спираючись на добре налаго-

джену брендінгову концепцію туристичної 

дестинації. Підприємства туристичної індус-

трії в такому випадку стають частиною вже 

сформованого бренду і спрямовують свої зу-

силля на те, щоб підкреслити власну індиві-

дуальність не виходячи за рамки концепції, 

сформованої на вищому рівні. 

Як бачимо, в сучасних умовах поняття 

бенчмаркінг стало більш багатогранним і 

змістовним. У ньому знаходить відобра-

ження безліч аспектів діяльності компанії, 

яка має намір поліпшити свій бізнес, спира-

ючись на творче сприйняття вдалого досвіду 

інших фірм. Бенчмаркінг є найчастіше систе-

матичною діяльністю, що має на меті пошук, 

оцінку шляхів вирішення поставлених за-

вдань, навчання на найкращих прикладах, 

причому це ніколи не прив’язується до роз-

міру, галузі бізнесу або географічного поло-

ження.  

Конкурентоспроможність туристич-

ного підприємства – узагальнююча характе-

ристика стійкості підприємства, що обумов-

люється ефективністю використання наяв-

ного ресурсного потенціалу, здатністю нада-

вати привабливі за ціновими і неціновими ха-

рактеристиками туристичні послуги, можли-

вістю адаптуватися до змін динамічного кон-

курентного середовища. Пріоритетним для 

забезпечення конкурентоспроможності  ту-

ристичних підприємств є наявність, викорис-

тання та утримання протягом тривалого пері-

оду постійних конкурентних переваг, які ма-

ють характерні риси. Найбільш повному ви-

користанню цих переваг сприяє розробка об-

ґрунтованої конкурентної стратегії, основою 

якої є конкурентний бенчмаркінг[4, с.53]. 

Конкурентний бенчмаркінг дає змогу 

провести аналіз роботи власного підприєм-

ства з роботою конкурентів та завдяки цьому 

виділити сильні та слабкі сторони власної 

стратегії. Об’єктами  конкурентного  бенч-

маркінгу є системи і процедури конкурую-

чих підприємств, а метою – постійний розви-

ток і вдосконалення роботи власного підпри-

ємства на базі умінь і навичок конкурента. 

Таким чином, застосовуючи досвід  конку-

рента, власна туристина фірма повинна не 

лише досягнути подібного успіху, а й пере-

вищити його, завдяки пошуку та 

впровдженню нових ефективних і діючих 

інновацій. 

Враховуючи специфічні особливості 

конкурентоспроможності туристичних під-

приємств та предмету їх діяльності, пропону-

ється виділити наступні критерії оцінки їх 

конкурентоспроможності (табл.2). 

Таблиця 2 

Оцінка конкурентоспроможності туристичного підприємства 

Критерії оцінки Характеристика оціночних критеріїв 

задовільно добре Відмінно 

1. Унікальність Традиційність Запозичення іннова-

цій 

Створення інновацій 

на ринку туристич-

них послуг 
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Продовження табл. 2 

2. Складність для дуб-

лювання конкурента-

ми 

Є можливість для за-

позичення досвіду і 

створення туристич-

них фірм 

Обмежені можли-

вості для дублю-

вання 

Неможливість дуб-

лювання основних 

сегментів діяльності 

фірми 

3. Імідж Відома в регіоні Відома в Україні Всесвітньо відома 

 

4. Розмір ринкової   

частки 

Низький. Вузький 

сегмент ринку 

Середній Високий. Фірма є лі-

дером в даній галузі, 

більше 50% 

5. Транспортне обслу-

говування 

Використання пев-

них видів  транс-

порту 

Використання всіх 

видів транспорту рі-

зних класів, найчас-

тіше середн. класу 

Використання всіх 

видів транспорту різ-

них класів, найчас-

тіше класу люкс 

6. Тривалість обслуго-

вування 

Тривале До 1 години До 30 хв. Оплата за 

оформлення на місці 

7. Економічна страте-

гія 

Ціна без гарантій, 

план діяльності на 6 

місяців 

Бізнес-планування 

на рік 

Проводиться моніто-

ринг,бізнес-план 

складається на 3–5 

років 

8. Рекламна стратегія Реклама окремих 

видів послуг 

Охоплення рекла-

ми всіх видів послуг 

в короткостроко-

вому період 

Охоплення реклами 

всього спектру пос-

луг на догострокову 

перспективу 

9. Кваліфікація та 

вміння персоналу 

Середній рівень ква-

ліфікації 

Високий рівень ква-

ліфікації з дотри-

манням диципліни 

праці 

Високий рівень ква-

ліфікації із застосу-

ванням творчого під-

ходу при вирішенні 

всіх завдань 

10. Досвід роботи До 5 років Від 5 до 10 років Більше 10 років 

11. Впровадження 

інновацій 

Створення web-сто-

рінки, знижки, пос-

тійні акції 

Повний доступ до 

даних туристичної 

фірми в Інтернеті, 

можливість замов-

лення послуг та оп-

лати 

–Створення діалого-

вої інтернет-сторін-

ки для залучення гро-

мадян до планування 

діяльності фірми; 

–Акція «Запрпонуй 

свої варіанти для по-

кращення діяльності 

туристичної фірми»; 

–Молодіжні проєкти 

 

Тому справедливим буде ствердження, 

що конкурентоспроможність туристичного 

продукту можна трактувати як рівень його 

відповідності умовам певного сегменту       

ринку туристичних послуг за економічними, 

технічними та іншими характеристиками. Це 

ті властивості, які відрізняють його від тур-

продуктів конкурента за ступенем відповід-

ності конкретній суспільній потребі й за ви-

тратами щодо її задоволення. 

Отже, на нашу думку, одним із ключо-

вих інструментів підвищення конкуренто-

спроможності туристичного підприємства є 

бенчмаркінг. Бенчмаркінг як інструмент гра-

мотної політики розвитку підприємства здат-

ний кардинально вплинути на діяльність під-

приємства, її ефективність, та створити кон-

курентні переваги для туристичного підпри-

ємства. Він зарекомендував себе як один з 

найбільш ефективних сучасних інструментів 
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управління і став невід’ємною частиною під-

вищення рівня конкурентоспроможності ту-

ристичних підприємтв. 

Висновки. Динамізм сучасного еконо-

мічного розвитку України та активізація 

сфери туристичних послуг зумовлюють не-

обхідність розробки та впровадження сис-

теми заходів для підвищення конкуренто-

спроможності туристичних підприємств, як 

обов’язкової складової стратегії розвитку ту-

ризму в цілому. Одним з ефективних і визна-

них останнім часом інструментів вдоскона-

лення конкурентних переваг є бенчмаркінг. 

У статті проаналізовано теоретичні на-

укові підходи до визначення сутності катего-

рії «бенчмаркінг». Зокрема, з’ясовано, що іс-

нує значна кількість концепцій розгляду цієї 

дефініції. Також встановлено універсальну 

природу даного поняття, оскільки  бенчмар-

кінгу на сьогодні вже використовується у ро-

боті не лише підприємств, але і при організа-

ції управління окремими сферами, територі-

ями і т. д. 

Узагальнюючи сильні і слабкі сторони 

та особливості застосування бенчмаркинга, 

слід відмітити, що він пропонує досліджу-

вати не тільки і не стільки прямих конкурен-

тів, скільки вирішення конкретної проблеми 

будь-якими суб’єктами господарювання, і 

співробітничати з конкурентами, тобто буду-

вати відносини на засадах відкритості і об-

міну інформацією. Перевагами організова-

ного процесу бенчмаркинга, на відміну від 

несистематичного сприйняття інформації 

про кращі досягнення, є цілеспрямованість 

пошуку, накопичення інформації. В такому 

випадку навіть дані з відкритих джерел набу-

вають великої цінності за рахунок широти 

обхвату, накопичення, систематизації та ана-

лізу. Ще однією перевагою є обізнаність ши-

рокого кола працівників зі станом справ у ту-

ристичній галузі і кращими зразками роботи 

інших суб’єктів господарювання, збере-

ження знання про ринок після зміни керів-

ництва та/або частини працівників. Але, по-

при це, бенчмаркинг не дає можливості кіль-

кісно оцінити рівень конкурентоспроможно-

сті туристичних підприємств-конкурентів – 

він спрямований на діагностику «вузьких 

місць» та їх усунення. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ     

НА ОСНОВЕ БЕНЧМАРКИНГА 

Л. И. Юрчишина, старший преподаватель, В. А. Тарасенко, ассистент, 

НТУ «Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. Теоретико-методологической базой исследования стали 

фундаментальные работы отечественных и зарубежных ученых по вопросам повышения кон-

курентоспособности туристических предприятий на основе бенчмаркинга. Для достижения 

поставленной цели в статье использованы общенаучные и специальные методы: абстракции – 

при определении сущности категории «бенчмаркинг»; научного обобщения и сравнения – при 

установлении единства современных концепций бенчмаркинга; логического анализа – при 

формировании конкурентных преимуществ туристического предприятия. 

Результаты.  Выявлено, что стратегические изменения, которые выступают залогом со-

здания будущих конкурентных преимуществ, являются результатом обеспечения длительного 

развития туристического предприятия в соответствующих конкурентных условиях хозяйство-

вания. Показана действенность и актуальность применения бенчмаркинга туристическими 

предприятиями на современном этапе их развития, разработаны основные критерии оценки 

конкурентоспособности для туристических предприятий и их характеристика. 

Установлено, что использование и особенности применения бенчмаркинга как метода 

управления конкурентоспособностью туристического предприятия является необходимым 

условием реализации стратегии его развития. На основе анализа концепций бенчмаркинга при 

формировании конкурентного преимущества обнаружено, что бенчмаркинг зарекомендовал 
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себя как один из самых эффективных современных инструментов управления и стал неотъем-

лемой           частью повышения конкурентоспособности туристических предприятий. 

Новизна. Учитывая специфику сферы деятельности туристических предприятий, обоб-

щая сильные и слабые стороны и особенности применения бенчмаркинга, установлено, что он 

позволяет исследовать не только и не столько прямых конкурентов, сколько сколько нацелен 

на решение конкретной проблемы любыми субъектами хозяйствования, на сотрудничество с 

конкурентами, то есть позволяет строить отношения на принципах открытости и обмена ин-

формацией. 

Практическая значимость. Предложено руководителям туристических фирм изучать и 

анализировать бенчмаркинг как инструмент формирования конкурентоспособности, суть ко-

торого сводится к изучению лучшей практики решения проблемы, существующей на предпри-

ятии и использование такого или похожего способа ее преодоления, чтобы уверенно управлять 

экономическими процессами на фирме. 

Ключевые слова: туристическое предприятие, бенчмаркинг, конкурентоспособность, 

стратегия развития, конкурентные преимущества, туристические услуги, рынок. 

 

 

INCREASING THE COMPETITIVENESS OF TOURISM ENTERPRISES ON THE BASIS       

OF BENCHMARKING 

L. I. Yurchishina, Senior Lecturer, V. A. Tarasenko, Assistant Lecturer, 

Dnipro University of Technology  

 

Methods. The theoretical and methodological basis of the study was the fundamental work of 

domestic and foreign scientists on improving the competitiveness of tourism enterprises based on 

benchmarking. To achieve the set goal, the article uses general scientific and special methods: ab-

straction – when defining the essence of the category «benchmarking»; scientific generalization and 

comparison – when establishing the unity of modern benchmarking concepts; logical analysis – in 

the formation of the competitive advantages of a tourism company. 

Results. It was revealed that strategic changes that are the key to creating future competitive 

advantages are the result of ensuring the long-term development of a tourism enterprise in the corre-

sponding competitive economic conditions. The efficiency and relevance of the application of bench-

marking by tourism enterprises at the present stage of their development is shown and the main cri-

teria for assessing the competitiveness of tourism enterprises and their characteristics are developed. 

It is established that the use and features of benchmarking as a method of managing the com-

petitiveness of a tourist enterprise is a necessary condition for the implementation of its development 

strategy. Based on the analysis of the concepts of benchmarking in the formation of competitive ad-

vantages, it was found that benchmarking has proven to be one of the most effective modern man-

agement tools and has become an integral part of increasing the competitiveness of tourism enter-

prises. 

Novelty. Taking into account the specifics of the field of activity of tourism enterprises, sum-

marizing the strengths and weaknesses and features of the application of benchmarking, it is noted 

that it allows investigating not only and not so much direct competitors, but rather the solution of a 

specific problem by any business entities, and to cooperate with competitors, that is, to build relation-

ships on the principles of openness and exchange of information. 

Practical value. It is proposed that the heads of tourism companies study and analyze bench-

marking as a tool for the formation of competitiveness, the essence of which is to study the best 

practice of solving the problem that exists at the enterprise, and usinh this or a similar way of over-

coming it in order to confidently manage the economic processes in the company. 

Keywords: tourism company, benchmarking, competitiveness, development strategy, competi-

tive advantages, tourism services, market. 
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СТИМУЛЯТОРИ ТА ДЕСТИМУЛЯТОРИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ,          

ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

В. С. Титикало, к. е. н., доцент, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця,  
v.tytycalo@gmail.com, orcid.org/0000-0001-9461-5521 

 

Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: ана-

лізу та порівняння, синтезу та теоретичного узагальнення – для формування спостережува-

них фактів та висновків щодо стимуляторів та дестимуляторів державного регулювання під-

приємств машинобудування; економіко-статистичного, системного та порівняльного аналізу 

– для проведення аналізу державного регулювання в сфері податкової,  грошово-кредитної, 

бюджетної, інвестиційної політики, її динаміки, складу та структури, а також впливу на під-

приємства машинобудування; графічного аналізу – для наочного відображення отриманих 

результатів дослідження. 

Результати. Проаналізовано основні показники факторів впливу на підприємства ма-

шинобудівної галузі України. Досліджено основні показники податкової, грошово-кредитної, 

бюджетної, інвестиційної діяльності, функціонування та розвитку підприємств машинобуду-

вання. Проведено аналіз податкових надходжень до держбюджету, динаміку доходів  та ви-

датків держбюджету,  рівні дефіциту та державного боргу,  обсяги податку на прибуток під-

приємств, кількість капітальних інвестицій та визначено стимулятори та дестимулятори роз-

витку державного регулювання.  

Новизна. Запропоновано напрями удосконалення основних стимуляторів та дестиму-

ляторів державного регулювання, функціонування та розвитку підприємств машинобудуван-

ня з урахуванням впливу негативних чинників на фінансово-господарську діяльність підпри-

ємств, які призводять до дестабілізації господарських зв’язків. 

Практична значущість. Полягає у можливості застосування розроблених та наданих 

пропозицій щодо удосконалення основних стимуляторів та дестимуляторів державного регу-

лювання, функціонування та розвитку підприємств машинобудування з метою підвищення 

його ефективності, зростання рівня прибутковості та забезпечення достатнього рівня конку-

рентоспроможності підприємств. Отримані висновки та результати дослідження сприяти-

муть ефективному функціонуванню підприємств на ринку.   

Ключові слова: підприємство, стимулятори та дестимулятори, державна політика, дер-

жавне регулювання, підприємства машинобудування, дестимуляційні процеси та явища, 

державний бюджет, держава. 

 

Постановка проблеми. Ефективність 

державного регулювання та сучасного уп-

равління підприємством, нарощення його 

потенціалу визначається своєчасністю реа-

гування на появу дестимуляційних процесів 

та явищ, можливістю визначати наявні та 

можливі стимулятори та дестимулятори, 

адаптуватись до викликів, що виникають у 

процесах дестимуляції розвитку підпри-

ємств,  розробляючи при цьому алгоритм 

подолання негативних впливів та  процесів 

на підприємстві в стратегічній та тактичній 

площинах. На практиці, підприємствам не-

обхідно здійснювати постійний моніторинг 

та діагностику інструментів, способів та 

важелів державного регулювання з точки 

зору задоволення власних економічних ін-

тересів, відносячи їх до тих, що стимулюють 

діяльність і розвиток та до тих, що їх галь-

мують. При цьому, зважаючи на сучасні 

трансформації щодо перетворення постінду-

стріального суспільства на неотехнологічне,   
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підприємствам в першу чергу необхідно 

звернути увагу на формування інформацій-

ного забезпечення вчасного обґрунтування 

специфіки впливу визначеної сукупності 

факторів на кожному підприємстві та запро-

вадження спеціальних управлінських рі-

шень, особливо щодо моніторингу динаміки 

змін економічних інтересів як самого під-

приємства, так і зацікавлених суб’єктів. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Питання розвитку машинобудування 

України як найважливішого  сектора  про-

мисловості країни досліджуються у працях 

таких вітчизняних вчених як: Ареф’єва 

О.[10], Прохорова В. [11], Жаліло Я. [12], 

Малащук Д. [13], Юдін М. [14], Князь 

С.[15], Данилишин Б., Тарасова Н., Каліні-

ченко І., Романеско В. [16], які значну увагу 

приділяють розвитку вітчизняного машино-

будування. Проте, через незавершеність на-

укових поглядів відносно напрямків та ін-

струментів державного управління машино-

будівним комплексом України, потребує 

подальшого дослідження визначення стиму-

ляторів та дестимуляторів розвитку вітчиз-

няного машинобудування. 

Формулювання мети статті. Метою 

дослідження є аналіз стану державного ре-

гулювання машинобудівного комплексу 

України, визначення стимуляторів та  де-

стимуляторів розвитку підприємств маши-

нобудування. 

Виклад  основного матеріалу  до-

слідження. Податкове регулювання у сис-

темі державного економічного регулювання 

посідає одну із провідних ролей, оскільки 

відображає зацікавленість  держави у  роз-

витку підприємств, оскільки вони є основ-

ними платниками податків через які фор-

муються бюджети різних рівнів, забезпечу-

ються робочі місця для громадян, які також 

будуть сплачувати податки. Зауважимо, що 

податкові надходження у доходах бюджету 

країни складають основну частку та коли-

ваються від 76,57% (2015 р.) до 81,76% 

(2016 р.), що свідчить про те, що податки є 

основним джерелом доходів державного 

бюджету. Проте, така значна податкоорієн-

тованість бюджету спричиняє його залеж-

ність від платників податків, у тому числі й 

підприємств (рис.1). 

 

 

Рис.1.  Динаміка податкових надходжень у бюджет держави, 2015–2020 рр. 

Джерело: побудовано за: [1] 

 

Із рис.1 видно, що за розглянутий пе-

ріод податкові надходження зростають про-

порційно доходам державного бюджету, 

проте їх частка у доходах у 2019 р. (80,22%) 

та 2020 р. (79,10%) скоротилась майже на 

2% у порівнянні із 2018 р. (81,22%). Причи-

ною такого скорочення може бути скоро-

чення усіх економічних показників у 2020 

році через спалах пандемії раніше невідомо-

го вірусу (COVID-19), що, як прогнозується,  

призведе  до найсильнішої економічної кри-

зи за останні десятиріччя.  
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За даними Державної податкової служ-

би України найбільшу питому вагу в загаль-

ній сумі надходжень до державного бюдже-

ту  складають надходження з:  

− податку на додану вартість з 

вироблених в Українi товарiв (робіт, послуг) 

з урахуванням бюджетного відшкодування; 

− податку на прибуток підпри-

ємств; 

− податку та збору на доходи фі-

зичних осіб;  

− акцизного податку з виробле-

них в Українi пiдакцизних товарiв (продук-

цiї); 

− рентної плати за користування 

надрами [2]. 

З точки зору підприємств саме зрос-

тання податкового навантаження, заплутана 

система непрямого оподаткування та від-

шкодування сум сплачених податків є де-

стимулюючими факторами, шо негативно 

впливають на розвиток підприємств маши-

нобудування в країні. Що стосується безпо-

середньо підприємств, то вони сплачуть 

прямий податок від власної діяльності у ви-

гляді податку на прибуток підприємств,   

надходження якого з шість досліджуваних 

років зросли на третину ( рис. 2).  

 

 

Рис.2. Динаміка податку на прибуток підприємств, 2015–2020 рр. 

Джерело: побудовано за: [1] 

 

Зростання питомої ваги саме прямого 

оподаткування діяльності підприємств є 

одним із стимуляторів їх розвитку, який 

може бути реалізований через інструменти 

податкового регулювання, що в майбутньо-

му сприятиме зрозумілості, відкритості та 

прозорості ведення підприємницької діяль-

ності.  Позитивна динаміка, щодо зростання 

питомої ваги податку на прибуток підпри-

ємств у податкових надходженнях ( у 2015 

році – 8,49%, у 2019 році – 13,39%, а у 2020 

році – 12,77% ) свідчить про сприятливі 

умови щодо використання такого стимулу 

для розвитку підприємств. Проте, досить 

складним та суперечливим є проблема зрос-

тання частки прямого оподаткування не під-

вищуючи при цьому ставки прямих подат-

ків, чи не розширюючи об’єкти та бази опо-

даткування. Значний податковий тиск на 

підприємства є дестимулюючим чинником, 

який буде гальмувати розвиток підприємств 

машинобудування, їх входження у сучасне 

неоіндустріальне суспільство.  

Грошово-кредитне  регулювання, як 

напрям державного регулювання економіч-

них процесів. відіграє важливу роль для  

кожної країни, оскільки через регулювання 

грошової пропозиції воно спрямовується на 

забезпечення ефективного функціонування 

економіки, основними цілями якої є цінова 

та курсова стабільність, зростання ВВП та 

добробуту громадян, забезпечення зайня-

тості, збалансування платіжного балансу 

тощо [3]. На мікрорівні грошово-кредитне 

регулювання дозволяє забезпечувати еконо-

мічні інтереси підприємств та стимулювати 
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їх через доступні та дешеві кредитні ресур-

си, зміні курсів валют, регулюванні грошо-

вої маси в обігу. Через досить довгий вироб-

ничий цикл  підприємства машинобудуван-

ня в Україні потребують дешевих довго-

строкових кредитів, проте сучасний рівень 

розвитку банківської системи України, від-

сутність спеціалізованих банків, які могли б 

співпрацювати із підприємствами машино-

будування не є сприятливими факторами 

грошово-кредитного регулювання.  

Основний інструмент, за допомогою 

якого центральні банки впливають на рівень 

інфляції та кредитування, є облікова ставка, 

про зміну якої ухвалює рішення НБУ.      

Завдяки процесу впливу ключової процент-

ної ставки на інфляцію, яка називається  

трансмісійним механізмом монетарної полі-

тики, Національний банк визначає рівень 

короткострокових процентних ставок на 

міжбанківському ринку, а ті у свою чергу 

через різні канали(в основному  процентний, 

фондовий та валютний)  впливають на су-

купний попит і інфляцію, зокрема через змі-

ну очікувань населення та бізнесу [5]. Таким 

чином, НБУ через грошово-кредитне регу-

лювання може впливати на вартість кредит-

них ресурсів на ринку для підприємств ре-

ального сектору економіки. Динаміка облі-

кової ставки НБУ, що наведена на рис. 3, 

свідчить про здешевлення кредитів на про-

тязі останніх трьох років, так облікова став-

ка НБУ скоротилась із 18% у 2018 році (пі-

кове значення за досліджуваний період) до 

6% у 2020 році.  

 

 

Рис. 3. Динаміка облікової ставки НБУ, 2017–2020 рр., % 

Джерело: побудовано за: [4] 

 

Відображення такого падіння обліко-

вої ставки НБУ має позитивний ефект для 

підприємств промислового сектору, напри-

клад  на початку 2021 року вартість кредитів 

для підприємств переробної промисловості 

в середньому по Україні становила 9,5%, що 

є одним із найдешевших кредитних ресур-

сів. Тобто зниження облікової ставки  та 

скорочення вартості кредитів є стимулюю-

чими чинниками розвитку підприємств ма-

шинобудування, що дозволить їм у майбут-

ніх періодах використовувати накопичені 

кредитні резерви для адаптації до трансфор-

мацій економіки країни у цифровому  сере-

довищі.  

Бюджетне регулювання стосується 

усіх секторів економіки, у тому числі й  ді-

яльності підприємств машинобудівної про-

мисловості, оскільки саме через бюджет 

відбувається частковий перерозподіл ВВП 

країни між різними суб’єктами. Саме завдя-

ки бюджетним інструментам, таким як ви-

датки (запозичення, програмне фінансуван-

ня інвестиційних проєктів, державних та 

регіональних програм розвитку). Уряд може 

здійснювати перерозподіл  фінансових  ре-

сурсів в середині країни, стимулювати чи 
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гальмувати розвиток тієї чи іншої сфери 

господарства країни, згладити негативні 

наслідки трансформаційних процесів пере-

ходу економічного життя від постіндустрі-

ального до цифрового суспільства, а також 

сприяти розвитку фінансово-господарських, 

перерозподільних відносин на макро- і мік-

рорівні, вирівнюванню територіальних соці-

ально-економічних диспропорцій. За допо-

могою бюджету державні та муніципальні 

органи влади, здійснюючи перерозподіл 

частини ВВП (ВРП), змінюють структуру 

суспільного відтворення, впливають на ре-

зультати господарювання, підтримують ма-

кроекономічну рівновагу, здійснюють соці-

альні перетворення [5]. Сучасні методи бюд-

жетного регулювання дозволяють конкретно 

спрямовувати кошти в необхідну галузь 

економіки, верству населення чи регіон. 

 

  

 

Рис. 4. Динаміка доходів та видатків державного бюджету України, 2015–2020 рр., грн 

 Джерело: побудовано за: [1] 

 
Обсяги державного бюджету, який 

складається із доходів та видатків з кожним 

роком збільшуються, про що свідчать дані 

на рис. 4. Зростання доходів та видатків 

державного бюджету країни є одним із ос-

новних стимуляторів бюджетного регулю-

вання, зокрема й для діяльності підприємств 

машинобудування. Проте, абсолютне зрос-

тання таких показників не свідчить про сти-

муляцію чи дестимуляцію розвитку підпри-

ємств, оскільки на розмір бюджету вплива-

ють різноманітні економічні, політичні чи 

соціальні фактори. З точки зору забезпечен-

ня економічних інтересів підприємств зрос-

тання видатків є позитивним стимулюючим 

фактором, оскільки вони будуть спрямовані 

на розвиток та збереження стабільності в 

країні. Проте з боку держави зростання ви-

датків може призвести до деструктивного 

впливу та виникнення дефіциту бюджету, 

що уже є дестимулятором, оскільки для його 

погашення можуть використовуватись запо-

зичення (сприятимуть зростанню державно-

го боргу та залежності від кредиторів, зни-

жують фінансову стійкість держави тощо) 

та/або секвестр статей видатків (під який як 

правило потрапляють статті, що стосуються 

розвитку реального сектору економіки).  

 

ENTEPRENEURSHIP AND ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459, Economics Bulletin,  2021,  №1202_________________________________________



 

Рис. 5. Дефіцит державного бюджету, 2015–2020 рр. 

Джерело: побудовано за: [1] 

 

В Україні з 2015 по 2019 роки спосте-

рігався помірний рівень дефіциту дер-

жавного бюджету у співвідношенні до ВВП 

(рис. 5), який коливався у прийнятних ме-

жах, що позитивним впливали на економіч-

ну активність в країні: у 2015 році 2,28% до 

ВВП, у 2017 році – 1,6%, що позитивно по-

значалося на виконанні бюджетних зо-

бов’язань та розвитку машинобудівних під-

приємств. Зниження показників дефіциту 

державного бюджету мало стимулюючий 

вплив на реальний сектор економіки, забез-

печення його стабільності розвитку. У 2019 

році відбулось незначне зростання до 1,96%, 

яке за сприятливої економічної 

кон’юнктури, конкурентного ринку в дер-

жаві дозволило б зберегти стимуляційні 

процеси на належному рівні, проте у 2020 

році у зв’язку із глобальною пандемією, до-

ходи державного бюджету скоротились, ви-

датки зросли (у тому числі й через змен-

шення ділової активності підприємств), і 

відповідно рівень дефіциту різко зріс до 

5,18%, що за невідповідності бюджетної 

політики нинішнім викликам є одночасно 

індикатором та потужним дестимулятором 

для діяльності та розвитку підприємств.  

Проблемні питання, що виявились в 

результаті дослідження податкового, грошо-

во-кредитного та бюджетного регулювання, 

такі як перетворення стимуляторів у де-

стимулятори за останній рік дозволяють 

зробити висновки, про майбутні швидкі 

ймовірно негативні зміни у діяльності під-

приємств машинобудування. Такий де-

стимулюючий ланцюжок подій щодо діяль-

ності та розвитку підприємств машинобуду-

вання може відвозитися й на інвестиційних 

процесах та їх регулюванні.  

Інвестиційне регулювання є визна-

чальним щодо розвитку підприємств у май-

бутніх періодах, забезпеченні в першу чергу 

інноваційного зростання.   

Державне регулювання інвестиційних 

процесів може бути забезпечене через реалі-

зацію відповідних функцій: планування та 

прогнозування інвестиційної діяльності; 

організації процесів інвестування; коорди-

нації та стимулювання, мотивування інвес-

тиційних процесів; контролю за інвестицій-

ною діяльністю; оцінки ефективності інвес-

тицій [6]. Тобто, за своєю сутністю інвести-

ційне регулювання, інструменти та засоби, 

що при ньому використовуються апріорі є 

стимуляторами для підприємств машинобу-

дівної галузі.  Оскільки найбільш привабли-

вим та ефективним джерелом інвестицій є 

саме іноземні інвестиції, а при їх здійсненні 

іноземні інвестори  керуються інформацією, 

що відображає про інвестиційний клімат в 

державі, то при дослідженні стимуляторів та 

дестимуляторів державного регулювання 

необхідно враховувати місце України у різ-

них кредитних рейтингах.  Кредитний рей-

тинг країн світу є умовним виразом креди-

тоспроможності об'єкта рейтингування в 
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цілому та/або його окремого боргового зо-

бов'язання за шкалою кредитних рейтингів, 

що є індикатором здатності об’єкта рейтин-

гування до повернення інвестованих ресур-

сів, швидкості отримання прибутків. Суве-

ренний кредитний рейтинг (країни) вказує 

на рівень ризику інвестиційного середовища 

країни та використовується інвесторами при 

пошуку інвестування в певні юрисдикції, а 

також враховує політичні ризики країни, 

куди плануються вкладення коштів. Визна-

чення рейтингової оцінки  відбувається на 

рівні незалежного міжнародного рейтинго-

вого агентства та  здійснюється за шкалою, 

яка прийнята таким агентством. Наявність 

кредитного рейтингу для країни є важливою 

умовою відкритого фінансового ринку і ви-

користовується на міжнародному рівні в 

тому числі при проведенні переговорів з 

інвесторами і залученні коштів як шляхом 

публічних розміщень, так і у вигляді синди-

кованих або приватних розміщень, Тобто, у 

сучасних глобалізаційних умовах розвитку 

включення країни у міжнародні кредитні 

рейтинги є передумовою залучення інозем-

них інвестицій. Існує три найбільших відо-

мих рейтингових агентства:, 

Standard&Poor's, Moody's та Fitch Ratings. 

Крім найбільших трьох України також спів-

працює з японським агентством Rating and 

Investment Information, Inc. (табл. 1.) [7]  

Таблиця 1. 

Показники кредитного рейтингу України у міжнародних агентствах  

Рейтингове агентство Поточний рейтинг Прогноз 

Дата 

присвоєння 

рейтингу 

Звіт 

про присво-

єння рей-

тингу 

«Fitch Ratings» 

(Fitch) 
B/B 

Спекулятивний  

Стабільний 
26 лютого 

2021 

Fitch Rating 

Action 

Report  

«Standard & Poor's» 

(S&P) 
B/B 

Спекулятивний  
Стабільний 

12 березня 

2021 

S&P Rating 

Report 

«Moody's Investors 

Service» 

(Moody’s) 

B3 

Високо спеку-

лятивний  Стабільний 
12 червня 

2020 

Moody's 

Rating 

Report 

Rating and Investment 

Information, Inc.* 

(R&I) 

B+ 

Спекулятивний  

Стабільний 
3 вересня 

2020  
R&I Report  

Джерело: складено за: [7] 

 

Місце України в міжнародних кре-

дитних рейтингах свідчить про  наявність 

дестимуляційних процесів, оскільки вітчиз-

няні показники в рейтингах знаходяться  

нижче середніх, а деякі агентства оцінюють 

вітчизняну економіку на рівні передкризо-

вого стану («Moody's Investors Service»). 

Проте слід зауважити, що попри досить по-

середні оцінки щодо стану кредитоспро-

можності та інвестиційного клімату еконо-

мічна кон’юнктура українського промисло-

вого комплексу залишається стабільною та 

привабливою для зовнішніх інвесторів, про 

що свідчать  показники зростання капіталь-

них інвестицій (рис. 6). 
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Рис. 6. Динаміка обсягів капітальних інвестицій України, 2013–2019 рр., млн грн  

Джерело: складено за: [7] 

 
Зростання обсягів капітальних інвес-

тицій у промисловість, що відбувається 

пропорційно із  зростанням загального обся-

гу капітальних інвестицій, попри середні 

показники кредитного рейтингування  свід-

чить про ефективне державне регулювання 

інвестиційних процесів. Проте дестабілізу-

ючими  факторами в реаліях українського 

промислового комплексу є наявність регіо-

нальних та галузевих диспропорцій, що в 

умовах трансформації економіки дестиму-

люючим викликом, який необхідно врахову-

вати.   

«Вирівнювання галузевих і регіональ-

них диспропорцій промислового виробниц-

тва в Україні вимагає сучасних підходів 

державної економічної політики з поєднан-

ням інструментарію інноваційного, промис-

лового та територіального розвитку. Для 

цього Україною може бути адаптовано дос-

від ЄС з упровадження смарт-спеціалізації, 

що сприяє формуванню регіональних інно-

ваційних екосистем на основі унікальних 

для регіону конкурентних переваг. Важли-

вими перешкодами промисловому розвитку 

в Україні залишаються його регіональна 

поляризованість та глибокі галузеві диспро-

порції. Так, у 2017 р. шість регіонів України 

забезпечили 64,4% обсягів створеної в пере-

робній промисловості доданої вартості 

(Дніпропетровська – 15,7%, Донецька – 

9,4%, Запорізька – 8,7%, Київська – 6,5%, 

Харківська – 6,2%, Полтавська – 6,0%, м. 

Київ – 11,9%), тоді як частки решти облас-

тей не досягали 5%, що засвідчує їх індуст-

ріальну відсталість. З іншого боку, навіть в 

індустріально розвинених регіонах промис-

лові виробництва сконцентровані в межах 

одного чи декількох великих міст, залишаю-

чи монопрофільну периферію поза межами 

позитивних економічних імпульсів» [8]. 

На місце у кредитному рейтингу, а 

відповідно й на інвестиційний клімат дер-

жави впливає також рівень її заборгованості, 

тобто показник відношення державного  

боргу до ВВП, високі показники якого ма-

ють дестимуюючий характер, а оскільки 

обсяги державного боргу є досить великими 

то він потребує постійного управління, що 

породжує боргове регулювання.  Окрім цьо-

го борове регулювання впливає на загаль-

ний стан економічної безпеки оскільки його 

рівень є одним із індикаторів її стану. За-

вдяки вдалому борговому регулюванні запо-

зичені кошти держава може використовува-

ти не лише як джерело фінансування дефі-

циту державного бюджету, а спрямовувати 

їх на інвестиційні проєкти інноваційного 

розвитку підприємств машинобудування, 

нарощення їх потенціалу.   
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Рис. 7. Динаміка державного боргу до ВВП 2014–2020 рр. 

Джерело: складено за: [9] 

 
Як видно з рис. 7, зростання державно-

го боргу є одним із основних макроеконо-

мічних дестимуляторів розвитку підпри-

ємств, оскільки впливає на інші сфери регу-

лювання (зокрема бюджетне та інвестицій-

не), наприклад зростання боргу у 2015 та 

2016 роках до 67,% та 69% відповідно свід-

чило про проблеми у фінансуванні дефіциту 

державного бюджету, зменшенні видатків 

на інноваційну діяльність та спрямування їх 

на погашення державного боргу. Високий 

рівень державного боргу буде мати наслідки 

не лише у момент утворення, обслуговуван-

ня та повернення, але й у стратегічному ви-

мірі, адже майже половина обсягу нагромад-

женого боргу є довгостроковий активами. У 

контексті інноваційного розвитку підпри-

ємств  машинобудування, боргове регулю-

вання сприяє залученню фінансових ресур-

сів  через державні програми запозичень.  

Здійснення моделювання динаміки   

зовнішніх і внутрішніх економічних проце-

сів підприємства, встановити і моніторити 

системний зв'язок окремих факторів та 

складових конкурентоспроможності, що 

дозволяє забезпечувати адекватність прий-

няття рішень щодо змін і підвищує ефектив-

ність управління. 

Процес опрацювання передумов реалі-

зації стратегії формування організаційної 

культури має ґрунтуватись на формулюван-

ні змісту кожної з них, проведення класифі-

кації на необхідних для прийняття рішень 

ознаках, аналізу можливого ресурсного за-

безпечення з метою досягнення запланова-

них показників діяльності підприємства, 

перспектив його розвитку [10, c. 90–91].  

Висновки. Таким чином, дослідження 

стимуляторів та дестимуляторів державного 

регулювання діяльності та розвитку підпри-

ємств машинобудування дозволяє зробити 

висновок про їх зв’язок із економічними 

інтересами держави та підприємств, через 

синергічне поєднання яких в умовах іннова-

ційних трансформацій відбуваються проце-

си перетворення стимуляторів на дестиму-

лятори та навпаки. Аналіз і дослідження 

факторів виникнення кризових процесів на 

підприємстві дозволить перешкоджати їх 

появі, реагувати швидко на появу кризи та 

розробляти ефективну систему управління 

(попередження) кризовими процесами, що 

сприятиме стабільній роботі підприємства, а 

отже, стабільним прибуткам, а також збере-

женню позицій на ринку. Така гнучкість та 

адаптивність умов та показників розвитку 

підприємств машинобудування свідчить про 

неоднозначність  забезпечення їх економіч-

них інтересів через їх постійний рух та змі-

ну.  
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СТИМУЛЯТОРЫ И ДЕСТИМУЛЯТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

В. С. Тытыкало, к. э. н., доцент, Национальный медицинский университет                           

им. А. А. Богомольца 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: ана-

лиза и сравнения, синтеза и теоретического обобщения – для формирования наблюдаемых 

фактов и выводов по стимуляторов и дестимуляторы государственного регулирования пред-

приятий машиностроения; экономико-статистического, системного и сравнительного анали-

за – для проведения анализа государственного регулирования в сфере налоговой, денежно-

кредитной, бюджетной, инвестиционной политики, ее динамики, состава и структуры, а так-

же влияния на предприятия машиностроения; графического анализа – для наглядного отоб-

ражения полученных результатов исследования. 

  Результаты. Проанализированы основные показатели факторов воздействия на пред-

приятия машиностроительной отрасли Украины. Исследованы основные показатели налого-

вой, денежно-кредитной, бюджетной, инвестиционной деятельности, функционирования и 

развития предприятий машиностроения. Проведен анализ налоговых поступлений в госбюд-

жет, динамики доходов и расходов госбюджета, дефицит и государственный долг, объемы 

налога на прибыль предприятий, количество капитальных инвестиций и определены стиму-

ляторы и дестимуляторы развития государственного регулирования. 

Новизна. Предложены пути усовершенствования основных стимуляторов и дестиму-

ляторов государственного регулирования, функционирования и развития предприятий ма-

шиностроения с учетом влияния негативных факторов на финансово-хозяйственную дея-

тельность предприятий, которые приводят к дестабилизации связей. 

Практическая значимость. Заключается в возможности применения разработанных 

и предоставленных предложений по совершенствованию основных стимуляторов и дестиму-

ляторы государственного регулирования, функционирования и развития предприятий маши-

ностроения с целью повышения его эффективности, роста уровня прибыльности и обеспече-

ния достаточного уровня конкурентоспособности. Полученные выводы и результаты иссле-

дования будут способствовать эффективному функционированию предприятий на рынке. 

Ключевые слова: предприятие, стимуляторы и дестимуляторы, государственная поли-

тика, государственное регулирование, предприятия машиностроения, дестимуляцийни про-

цессы и явления, государственный бюджет, государство. 

 

STIMULATORS AND DISINCENTIVES OF STATE REGULATION, FUNCTIONING 

AND DEVELOPMENT OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES 

V. S. Tytykalo, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Bogomolets National Medical University 

 

Methods. The results are obtained through the use of methods: analysis and comparison, 

synthesis and theoretical generalization – for the formation of the observed facts and conclusions 

about the stimulators and disincentives of state regulation of mechanical engineering enterprises; 

economic-statistical, systemic and comparative analysis – to analyze government regulation in the 

field of tax, monetary, budgetary, investment policy, its dynamics, composition and structure, as 

well as the impact on machine-building enterprises; graphical analysis – to visualize the results of 

the study. 

 Results. The main indicators of influence on the enterprises of machine-building branch of 

Ukraine are analyzed. The main indicators of tax, monetary, budgetary, investment activity, func-

tioning and development of machine-building enterprises are investigated. The analysis of tax reve-

nues to the state budget, the dynamics of revenues and expenditures to the state budget, deficit and 

public debt, corporate income tax, the amount of capital investment and identified incentives and 

disincentives for government regulation. 
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Novelty. It is proposed to improve the main stimulators and disincentives of state regulation, 

operation and development of machine-building enterprises, taking into account the impact of nega-

tive factors on the financial and economic activities of enterprises, which lead to destabilization of 

economic relations. 

Practical value. It is possible to apply the developed and submitted proposals to improve 

the main stimulators and disincentives of state regulation, operation and development of machine-

building enterprises in order to increase its efficiency, increase profitability and ensure a sufficient 

level of competitiveness. The obtained conclusions and results of the research will contribute to the 

effective functioning of enterprises in the market. 

Keywords: enterprise, stimulators and disincentives, state policy, state regulation, machine-

building enterprises, disincentive processes and phenomena, state budget, state. 
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ                            

ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Т. М. Шелест, асистент, Київський національний університет 

 імені Тараса Шевченка, tns.univ@gmail.com 

 

Методологія дослідження. Узагальнення та системний аналіз надали можливість – 

виокремити, що зміна парадигми соціально-економічного розвитку країни, зовнішньоеконо-

мічних відносин та інших факторів призвели до перебудови пріоритетів та структури вітчиз-

няної промисловості, що призвело до диверсифікації виробництва або припинення діяльності 

багатьох підприємств. Високотехнологічні товари, почали купувати за кордоном за кошти, 

отримані від експорту природних ресурсів. Відповідно, в сучасних умовах господарювання, 

необхідно продукувати та реалізовувати стратегічні орієнтири щодо формування системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств. 

Результати. Автором в статті визначено, що вплив зовнішнього середовища на діяль-

ність сучасних підприємств характеризується невизначеністю через свою складність та пос-

тійну динаміку змін, які мають значний вплив на функціонування промислових підприємств 

та вимагають кардинальних змін у внутрішньому середовищі.  

У зв’язку з цим одним з найважливіших елементів розв’язання цієї проблеми є розроб-

ка відповідних стратегій щодо формування системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств та рішень для усунення негативного впливу динаміки 

та невизначеності з урахуванням прогресивних умов суспільства.  

Новизна. Виокремлено принципи стратегічного планування в системі управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств. Визначено, що одним з ос-

новних напрямків продукування та реалізації стратегічних орієнтирів щодо формування сис-

теми управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств в сучасних 

умовах господарювання є концепція ресурсів, згідно з якою позиція промислового підпри-

ємств  на ринку базується на унікальному поєднанні матеріальних та нематеріальних ресур-

сів та їх ефективному управлінні, пріоритет віддається елементам інноваційно-

інтелектуального капіталу. Запропоновано стратегічні орієнтири формування системи управ-

ління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств. 

Практична значущість. Визначено, що стратегічні орієнтири формування системи уп-

равління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств полягають у вико-

ристанні інноваційно-креативних інструментів для подолання або пом'якшення наслідків 

причин втрати стабільності промислового підприємства, які можуть застосовуватися на різ-

них етапах його розвитку. 

Ключові слова: стратегічні орієнтири; система управління; інноваційно-орієнтований 

розвиток; промислові підприємства; концепція процесного управління. 

 

Постановка проблеми. Докорінна 

зміна парадигми соціально-економічного 

розвитку країни, зовнішньоекономічних від-

носин та інших факторів призвели до пере-

будови пріоритетів та структури вітчизняної 

промисловості, що призвело до диверсифі-

кації виробництва або припинення діяльнос-

ті багатьох підприємств, у тому числі тих, 

що виробляють продукцію, яка затребувана 

національною економікою, та іноземними 

споживачами. В деяких випадках, цілі віт-

чизняні галузі перестали існувати, а високо-

технологічні товари, почали купувати за  

кордоном за кошти, отримані від експорту 

природних ресурсів. Тому, в сучасних умо-

вах господарювання, необхідно продукувати 
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та реалізовувати стратегічні орієнтири щодо 

формування системи управління інновацій-

но-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Питання продукування та реалізації 

стратегічних орієнтирів щодо формування 

системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових під-

приємств в сучасних умовах господарюван-

ня розглядались в працях: Д. Аакера [1], О. 

Ареф’євої [2], В. Гейця [3], В. Диканя [4], О. 

Кузьміна та А. Дідик  [5], В. Прохорової та 

В. Проценко [6], Р. Фатхутдінова [7], 

В. Чобіток [8, 10], Н. Чухрай та О. Просович 

[9], Л. Чумак та Т. Дем’яненко [10] та ін.  

Аналіз наукових праць свідчить про те, 

що необхідно проводити подальші дослід-

ження в напрямку продукування та реаліза-

ції стратегічних орієнтирів щодо формуван-

ня системи управління інноваційно-орієн-

тованим розвитком промислових підпри-

ємств в сучасних умовах господарювання. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є розробка стратегічних орієн-

тирів формування системи управління інно-

ваційно-орієнтованим розвитком промисло-

вих підприємств в сучасних умовах госпо-

дарювання. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Вплив зовнішнього середовища на 

діяльність сучасних підприємств характери-

зується невизначеністю через свою склад-

ність та постійну динаміку змін, які мають 

значний вплив на функціонування промис-

лових підприємств та вимагають кардиналь-

них змін у внутрішньому середовищі. У 

зв'язку з цим одним з найважливіших еле-

ментів розв’язання цієї проблеми є форму-

вання відповідних стратегій щодо форму-

вання системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових під-

приємств та рішень для усунення негативно-

го впливу динаміки та невизначеності з ура-

хуванням прогресивних умов суспільства. 

Зростання проблем у формування сис-

теми управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств, як 

правило, є тривалим процесом і відбувається 

поетапно. Більше того, на відміну від інших 

типів, цей процес має свої особливості. 

Перший етап (стратегічний) – є нас-

лідком неефективної стратегії розвитку 

промислового підприємства, що спричинено 

впровадженням управлінських рішень щодо 

позиціонування підприємства на ринку, 

оперативною діяльністю та визначенні клю-

чових факторів успіху. 

Наступний етап (структурний) – вира-

жається у дезадаптації організаційно-

виробничої структури промислового під-

приємства до зміни умов його діяльності. 

Якщо структурні проблеми не вирішені, не-

гайно виникає дефіцит ресурсів, при якому 

стратегічні та структурні помилки сприяють 

тому, що підприємство перестає бути ста-

більно прибутковим. Якщо заходи щодо по-

вернення до життєздатного бізнесу не вда-

ються, виникають проблеми з ліквідністю, 

це призведе до повної втрати стабільності. 

Відповідно, необхідно використовува-

ти інноваційно-креативні інструменти для 

подолання або пом'якшення наслідків при-

чин втрати стабільності промислового під-

приємства, які можуть застосовуватися на 

різних етапах його розвитку. 

Одним з основних напрямків проду-

кування та реалізації стратегічних орієнти-

рів щодо формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком про-

мислових підприємств в сучасних умовах 

господарювання, є концепція ресурсів, згід-

но з якою позиція промислового підпри-

ємств  на ринку базується на унікальному 

поєднанні матеріальних та нематеріальних 

ресурсів а та їх ефективному управлінні, 

пріоритет віддається елементам інновацій-

но-інтелектуального капіталу. 

Принципи стратегічного планування в 

системі управління інноваційно-орієн-

тованим розвитком промислових під-

приємств наведено на рис.1. 

Ефективним способом вирішення про-

блеми розробки стратегічних орієнтирів  

формування системи управління інновацій-

но-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств в сучасних умовах господарю-

вання є створення та функціонування адап-

тивних організаційних структур. 
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Принципи стратегічного планування в системі управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств

Принцип науково-

аналітичного 

передбачення та 

розробки стратегії

Для розробки стратегічного управлінського рішення недостатньо одних 

побажань і суб'єктивних передбачень. Потрібно проводити аналіз 

попередньої діяльності промислового підприємства та прогнозувати 

подальші результати,  розробляти сценарії інноваційно-орієнтованого 

розвитку 

Принцип врахування та 

узгодження зовнішніх і 

внутрішніх факторів 

розвитку 

Стратегічні рішення, прийняті на основі аналізу впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів, пов'язані з  недостатньою системністю, що може 

привести до помилково прийнятих управлінських рішень

Принцип відповідності 

стратегії і тактики 

управління 

Для забезпечення успішної діяльності промислових підприємств необхідні  

вивірені стратегії та  ефективна тактика. При цьому ефективна діяльність 

промислових підприємств можлива за умови, що тактика відповідає 

стратегії, а формування стратегії враховує реальні можливості вирішення 

тактичних завдань

Принцип 

пріоритетності 

людського фактору

Ні стратегія,ні тактика промислового підприємства не можуть бути 

реалізовані, якщо вони не будуть сприйняті керівництвом та персоналом,  

яким делеговане право прийняття управлінських рішень щодо інноваційно-

орієнтованого розвитку

Принцип визначеності 

стратегії та організації 

стратегічного обліку і 

контролю

Розуміння персоналом поставлених перед ним завдань має дотримуватися 

чітких формулювань стратегії промислового підприємства. Нечітко 

сформульовані стратегічні цілі  можуть призводити до неоднозначного 

тлумачення різними підрозділами

Принцип відповідності 

стратегії організації 

наявним ресурсам 

Без забезпечення потенціальними ресурсами (сировинними матеріальними, 

енергетичними, трудовими, інформаційними тощо) реалізація стратегії 

виявляється частково або повністю під загрозою

Принцип 
відповідності 

стратегії наявним 
інноваційним 
технологіям

Досягнення будь-якої мети, реалізація будь-яких задумів можливі, тільки 

якщо в розпорядженні промислового підприємства є інноваційні 

технології, за допомогою яких можна послідовно вирішити конкретні 

завдання, пов'язані зі стратегічною метою

 

Рис. 1. Принципи стратегічного планування в системі управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових підприємств 

 

Створення таких структур дозволить 

зменшити негативний вплив різних форм 

невизначеності як зовнішнього, так і на  

внутрішнього середовища на основі своє-

часної та превентивної реакції на їх зміни. 

Така реакція може включати як параметрич-

ну адаптацію, так і глибші перетворення на 

структурному та функціональному рівнях. 
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Звичайно, чим глибші перетворення, тим 

більше ресурсів вимагається від промисло-

вого підприємства, що, в свою чергу, може 

сприяти порушенню його стабільності. 

В організаційній системі управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком про-

мислових підприємств результат господар-

ської діяльності є змінною величиною, яка  

планується. При цьому можуть застосовува-

тися різні засоби встановлення програми, 

що зумовлюють різні типи системи управ-

ління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств, а саме: програм-

не, спостерігаюче, адаптивне і екстремальне 

(рис.2). 

При програмному управлінні іннова-

ційно-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств програма управління задається 

за часом. Це найбільш поширений для про-

мислових підприємств в цілому тип системи 

управління, так як обсяг випуску продукції 

планується відповідно до календарних тер-

мінів.  

Спостерігаюче управління інновацій-

но-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств полягає в тому, що програма 

управління залежить не від часу, а від деякої 

ключової величини спостереження. 

Використання спостерігаючого типу 

управління є доцільним в роботах по ви-

вченню і прогнозуванню параметрів вели-

чини, що дозволяє своєчасно приймати 

управлінські рішення стосовно диверсифі-

кації виробництва, реорганізації, реструкту-

ризації тощо. У свою чергу, необхідність 

проведення своєчасних управлінських дій 

вимагає продукування ідей для інноваційно-

го розвитку та організації виробництва в на-

прямку підвищення їх гнучкості до мінли-

вих умов. 

Різниця між програмним і спостеріга-

ючим типами управлінням у тому, що, на-

приклад, вихід технологічного обладнання в 

середній і капітальний ремонти – можна 

здійснювати або за заздалегідь складеною 

програмою, заданою в часі, або в залежності 

від зміни параметрів обладнання, які і є в 

даному випадку спостережливою величи-

ною. 

При адаптивному управлінні іннова-

ційно-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств відсутня певна ключова вели-

чина і управління встановлює програму на 

основі попереднього досвіду. Тому накопи-

чення і узагальнення висновків з минулого 

досвіду є необхідною умовою адаптивного 

управління. Такий тип управління характер-

ний для промислових підприємств, які орі-

єнтуються на стабільність і повільні зміни 

стану зовнішнього середовища, що надає 

можливість в таких умовах своєчасно реагу-

вати на виникаючі проблеми. В життєвому 

циклі адаптивне управління має місце на 

стадії стабільного попиту при низькому рів-

ні конкуренції. Адаптивне управління до-

цільне при вирішенні внутрішніх проблем 

промислового підприємства, а саме: управ-

ління персоналом, управління експлуатаці-

єю і ремонтом обладнання, тощо.  

При екстремальному управлінні інно-

ваційно-орієнтованим розвитком промисло-

вих підприємств програма управління спря-

мована на досягнення максимуму або міні-

муму функції, змінними якої є ті чи інші па-

раметри (вхід, стан керованої системи, стан 

керуючої системи і вихід). 

Сутність екстремального керування 

полягає у: розробці планових завдань вихо-

дячи з досягнення максимальної рентабель-

ності продукції; вибір стратегічних позицій 

в стратегічних зонах господарювання про-

мислового підприємства за показниками об-

сягу продажів і рентабельності продукції; 

управління інвестиціями виходячи з отри-

маного максимального прибутку при прий-

нятному рівні ризику тощо. 

Іншою умовою використання спостері-

гаючого управління інноваційно-орієн-

тованим розвитком промислових під-

приємств є хороша постановка роботи з ви-

вчення і прогнозування параметрів показни-

ків, що дозволяє своєчасно перебудовувати 

виробництво. У свою чергу, необхідність 

своєчасної перебудови виробництва в за-

лежності від параметрів спостереження ви-

магає впровадження інноваційно-креа-

тивних технологій та організацію виробниц-

тва в напрямку підвищення їх гнучкості. 
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орієнтованим розвитком промислових підприємств

 

Рис. 2. Стратегічні орієнтири формування системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових підприємств 

ENTEPRENEURSHIP AND ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459, Economics Bulletin,  2021,  №1214_________________________________________



Екстремальне управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових під-

приємств може бути реалізовано при неста-

більному стані зовнішнього середовища, ко-

ли звичні події, що відбуваються у зовніш-

ньому середовищі, знаходяться в межах екс-

траполяції досвіду або подія пізнається з 

аналогіями минулих періодів; коли темп 

змін зовнішнього середовища можна порів-

няти з реакцією промислового підприєм-

ства; коли значні проблеми і нові можливос-

ті передбачувані, тобто ще можна спрогно-

зувати  і визначити їх рівень впливу.  

Реально в система управління іннова-

ційно-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств носить комплексний характер, 

в ній поєднуються програмне, спостерігаю-

че, адаптивне і екстремальне управління. В 

умовах закритого контуру діяльності про-

мислового підприємства мають місце всі 

вказані типи управління. В умовах ро-

зімкнутого контуру переважають програмне 

і спостерігаюче управління. Для умов      

ізольованого контуру характерні програмне 

і адаптивне управління. 

При формуванні системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком про-

мислових підприємств необхідно враховува-

ти основні функції управління, а саме: орга-

нізації; планування; координації; мотивації; 

контролю; регулювання. 

Ефективність і якість системи управ-

ління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств визначаються, 

перш за все, обґрунтованістю методології 

вирішення проблеми, тобто використання 

підходів, а саме: комплексний; інтеграцій-

ний; маркетинговий; функціональний; ди-

намічний; відтворювальний; процесний;  

нормативний; кількісний; адміністративний; 

поведінковий; ситуаційний; системний; про-

грамно-цільовий підхід. 

Для удосконалення діяльності промис-

лових підприємств доцільно впроваджувати 

систему управління бізнес-процесами 

(Business Process Management System 

(BPMS)), що реалізує концепцію процесного 

управління інноваційно-орієнтованим роз-

витком промислових підприємств, яка роз-

глядає промислове підприємство як мережу 

взаємопов'язаних бізнес-процесів. Участь в 

них беруть співробітники з різних підрозді-

лів. Завдання процесного підходу полягає у 

побудові взаємодії людей і визначення по-

рядку виконання різних операцій для отри-

мання швидкого і якісного результату. 

Поняття бізнес-процесу передбачає, 

що кожен співробітник не тільки чітко ро-

зуміє свої функції і завдання свого підрозді-

лу в рамках оргструктури, а й усвідомлює, 

яким чином його робота впливає на кінце-

вий результат процесів, в яких він бере     

участь. Стратегічні цілі промислового під-

приємства досягаються через побудову, кон-

троль і безперервний розвиток бізнес-

процесів з метою: 

− планування ресурсів (ERP) – це база 

даних, яка дозволяє управляти господар-

ськими процесами. Вона працює на основі 

єдиного додатка з однаковим інтерфейсом, 

поширюється на ряд сфер (складання планів 

і прогнозів, менеджмент продажів, адмініст-

рування випуску товарів, закупівель тощо); 

− взаємодії з замовниками (CRM) – 

представляють собою управлінську інфор-

маційну технологію, яка дозволяє вибудову-

вати взаємовідносини з клієнтами, а також з 

діловими партнерами, що позитивно впли-

ває на отримані в кінці періоду доходи і під-

вищення рівня рентабельності; 

− підтримки аналітичної діяльності 

(BI). - система призначена для зберігання 

даних, які були отримані в результаті аналі-

зу та їх подальшої обробки; 

− адміністрування логістичних ланцю-

гів (SCM) – застосовуються в процесі ство-

рення «складних» товарів, особливість по-

лягає в тому, що комплектуючі доводиться 

замовляти у кількох різних постачальників. 

Щоб не було перебоїв у виробництві, важ-

ливо оперативне надходження всіх елемен-

тів на склади. Зазначена система дозволяє 

розраховувати і відслідковувати постачання 

на всіх етапах постачання; 

− планування матеріальних потоків 

(MRP) – з їх допомогою керівництво здій-

снює придбання, виготовлення, а також реа-

лізацію продукції; 

− менеджмент людського фактора 

(HRM) – системи займаються пошуком по-

тенційних співробітників, а також моніто-

рингом їх діяльності. 

Концепція передбачає впровадження 

BPMS для досягнення наступних цілей: 
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швидкість; якість; управління на основі по-

казників; гнучкість. Всі ці елементи є осно-

вою для розробки стратегічних орієнтирів 

формування системи управління інновацій-

но-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств. 

Висновок. За результатами проведе-

ного дослідження визначено, що в сучасних 

умовах господарювання, необхідно проду-

кувати та реалізовувати стратегічні орієнти-

ри щодо формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком про-

мислових підприємств з урахування мінли-

вого ринкового попиту.  

Одним з основних напрямків продуку-

вання та реалізації стратегічних орієнтирів 

щодо формування системи управління інно-

ваційно-орієнтованим розвитком промисло-

вих підприємств в сучасних умовах госпо-

дарювання, є концепція ресурсів, згідно з 

якою позиція промислового підприємств  на 

ринку базується на унікальному поєднанні 

матеріальних та нематеріальних ресурсів а 

та їх ефективному управлінні, пріоритет 

віддається елементам інноваційно-інтелек-

туального капіталу. 

Виокремлено принципи стратегічного 

планування в системі управління інновацій-

но-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств. Запропоновано стратегічні орі-

єнтири формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком про-

мислових підприємств. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ       

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ        

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Т. Н. Шелест, ассистент, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

 

Методология исследования. Обобщение и системный анализ предоставили возмож-

ность – выделить, что изменение парадигмы социально-экономического развития страны, 

внешнеэкономических отношений и других факторов привели к перестройке приоритетов и 

структуры отечественной промышленности, что привело к диверсификации производства 

или прекращения деятельности многих предприятий. Высокотехнологичные товары, стали 

покупать за рубежом за средства, полученные от экспорта природных ресурсов. Соответ-

ственно, в современных условиях хозяйствования, необходимо производить и реализовывать 

стратегические ориентиры по формированию системы управления инновационно-

ориентированным развитием промышленных предприятий. 

Результаты. Автором в статье определено, что влияние внешней среды на деятель-

ность современных предприятий характеризуется неопределенностью из-за своей сложности 

и постоянной динамики изменений, которые оказывают значительное влияние на функцио-

нирование промышленных предприятий и требуют кардинальных изменений во внутренней 

среде. В связи с этим одним из важнейших элементов решения этой проблемы является  со-

здание соответствующих стратегий по формированию системы управления инновационно-

ориентированным развитием промышленных предприятий и решений для устранения нега-

тивного влияния динамики и неопределенности с учетом прогрессивных условий общества. 

Новизна. Выделены принципы стратегического планирования в системе управления 

инновационно-ориентированным развитием промышленных предприятий. Определено, что 

одним из основных направлений выработки и реализации стратегических ориентиров по 

формированию системы управления инновационно-ориентированным развитием промыш-

ленных предприятий в современных условиях хозяйствования, является концепция ресурсов, 

согласно которой позиция промышленного предприятия на рынке базируется на уникальном 

сочетании материальных и нематериальных ресурсов, на их эффективном управлении, прио-

ритет отдается элементам инновационно-интеллектуального капитала. Предложены страте-

гические ориентиры формирования системы управления инновационно-ориентированным 

развитием промышленных предприятий. 

Практическая значимость. Определено, что стратегические ориентиры формирова-

ния системы управления инновационно-ориентированным развитием промышленных пред-

приятий заключаются в использовании инновационно-креативных инструментов для пре-

одоления или смягчения последствий причин потери стабильности промышленного пред-

приятия, которые могут применяться на различных этапах его развития. 

Ключевые слова: стратегические ориентиры; система управления; инновационно-

ориентированное развитие; промышленные предприятия; концепция процессного управле-

ния. 
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Methods. Generalization and systems analysis provided an opportunity to highlight that the 

change in the paradigm of the country's socio-economic development, foreign economic relations 

and other factors led to the restructuring of the priorities and structure of domestic industry, which 

led to the diversification of production or the termination of the activities of many enterprises. 

High-tech goods began to be bought abroad for funds received from the export of natural resources. 

Accordingly, in modern economic conditions, it is necessary to produce and implement strategic 

guidelines for the formation of a management system for innovation-oriented development of indus-

trial enterprises. 

Results. The author determines in the article that the influence of the external environment 

on the activities of modern enterprises is characterized by uncertainty due to its complexity and 

constant dynamics of changes that have a significant impact on the functioning of industrial enter-

prises and require cardinal changes in the internal environment. In this regard, one of the most im-

portant elements of solving this problem is the formation of appropriate strategies for the formation 

of a management system for the innovation-oriented development of industrial enterprises and solu-

tions to eliminate the negative impact of dynamics and uncertainty, taking into account the progres-

sive conditions of society. 

Novelty. The principles of strategic planning in the management system of innovation-

oriented development of industrial enterprises are highlighted. It has been determined that one of 

the main directions for the development and implementation of strategic guidelines for the for-

mation of a management system for the innovation-oriented development of industrial enterprises in 

modern economic conditions is the concept of resources, according to which the position of an in-

dustrial enterprise in the market is based on a unique combination of material and non-material re-

sources, on effective management, priority is given to elements of innovative and intellectual capi-

tal. Strategic guidelines for the formation of a management system for innovation-oriented devel-

opment of industrial enterprises are proposed. 

Practical value. It has been determined that the strategic guidelines for the formation of a 

management system for innovation-oriented development of industrial enterprises are in the use of 

innovative and creative tools to overcome or mitigate the consequences of the causes of loss of sta-

bility of an industrial enterprise, which can be used at various stages of its development. 

Keywords: strategic guidelines; control system; innovation-oriented development; industrial 

enterprises; process management concept. 
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ                                          
АТ «УКРТРАНСНАФТА» 

 

К. В. Клименко, АТ «Укртранснафта»,  

orcid.org/0000-0001-7400-3499  

 

Методологія дослідження. При виконанні дослідження було використано наступні ме-

тоди: аналізу й синтезу – для постановки задачі нейромережевого моделювання рівня іннова-

ційного розвитку суб’єктів господарювання та виділення його етапів;  методи узагальнення та 

групування – при формуванні системи одиничних індикаторів визначення рівня інноваційного 

розвитку;  метод навчання багатошарового перцептрона – для характеристики роботи нейрон-

ної мережі.  

Результати. У статті розглянуто можливість застосування методу прогнозування рівня 

інноваційного розвитку підприємств нафтотранспортного комплексу з використанням нейро-

мережевого моделювання. Здійснено постановку задачі нейромережевого моделювання рівня 

інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, а також визначено шість його етапів: фор-

мування системи індикаторів рівня інноваційного розвитку, попередня обробка даних, форму-

вання нейронної мережі, навчання нейронної мережі та отримання результату. Сформовано 

систему одиничних індикаторів визначення рівня інноваційного розвитку за виробничою, кад-

ровою, фінансовою та майновою складовою. Використано дані індикатори для побудови ней-

ронної мережі. Виділено специфічні обмеження, що характеризують навчання нейронної ме-

режі та виділяють його із загальних задач оптимізації: астрономічне число параметрів, необ-

хідність високого паралелізму при навчанні, багатокритеріальність вирішуваних завдань, не-

обхідність віднаходження області, в якій значення всіх функцій, що мінімізуються, є близь-

кими до мінімальних. Визначено переваги та недоліки нейромережевого прогнозування рівня 

інноваційного розвитку підприємств. 

Новизна. Запропоновано алгоритм  прогнозування рівня інноваційного розвитку під-

приємств нафтотранспортного комплексу з використанням нейромережевого моделювання.  

Сформовано систему одиничних індикаторів визначення рівня інноваційного розвитку за ви-

робничою, кадровою, фінансовою та майновою складовою. 

Практична значущість. Результати дослідження мають теоретичну і практичну цін-

ність, оскільки дозволяють використовувати нейромережеве моделювання для прогнозування 

рівня інноваційного розвитку підприємств.  

Ключові слова: інноваційний розвиток, нейронні мережі, багатошаровий перцептрон, 

нафтотранспортне підприємство. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні ін-

новації для будь-якого підприємства є ру-

шієм його розвитку. Ефективне застосування 

інноваційного потенціалу  підприємства 

сприятиме  підвищенню  ефективності  його 

діяльності  та  створюватиме  унікальні  кон-

курентні  переваги у  майбутньому. З  ураху-

ванням  цього  для підприємств важливо здій-

снювати прогнозування інноваційного роз-

витку. Використовуючи сучасний інструмен-

тарій методів та методик прогнозування є  

можливість сформувати систему управління 

та координування інноваційного розвитку 

досліджуваних підприємств, а також визна-

чити вплив інноваційних чинників на зага-

льні показники ефективності діяльності під-

приємства. 
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Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Дослідженням процесу інноваційного    

розвитку підприємств займалися як вітчиз-

няні, так і зарубіжні вчені. Серед закордон-

них можна виокремити такого знаменитого 

дослідника як Йозеф Шумпетер з його «Тео-

рією економічного розвитку» (The Theory of 

Economic Development. An Inquiry into 

Profits, Capital, Credit, Interest, and the 

Business Cycle (1911) [1].  

У цій роботі Йозеф Шумпетер запропо-

нував концепцію якісних змін у продуктах та 

методах виробництва, які виникали внаслі-

док здійснення нових комбінацій факторів 

виробництва. Визначаючи «нову комбіна-

цію» як виробничу функцію, що вносила по-

тужні якісні зміни в економіку, вчений довів 

необхідність впровадження інновацій у без-

посередній процес виробництва, а отже, по-

казав залежність соціально-економічного  

розвитку від інновацій. D. Leyden [2] та M. 

Mazzucato [3] у своїх працях вивчали теоре-

тико-методичні аспекти інноваційного        

потенціалу підприємств. 

Опираючись на вже сформований до-

статньо фундаментальний базис теорії інно-

ваційного розвитку та не применшуючи його 

цінність для подальшого розвитку даної тео-

рії можна зробити висновки, що існує необ-

хідність дослідження питання формування та 

застосування сучасного інструментарію про-

гнозування інноваційної діяльності на основі 

побудови адекватних інноваційному процесу 

на нафтотранспортному підприємству ней-

ронних мереж.  

Формулювання мети статті. Метою 

статті являється оцінка рівня інноваційного  

розвитку  нафто-транспортного підприєм-

ства та здійснення прогнозування на основі 

побудови нейромережевої моделі з урахуван-

ням процесу розроблення та втілення напря-

мів та шляхів інноваційного розвитку про-

блемного підприємства.  

Прогнозування, з використанням ней-

ромережевого моделювання – унікальний ін-

струмент аналізу процесу інноваційного роз-

витку, зокрема при формуванні стратегії уп-

равління підприємством. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Проблема оцінювання рівня іннова-

ційного розвитку підприємств є актуальною,     

особливо в умовах активної реформації всіх 

економічних процесів. Для ефективності гос-

подарської діяльності у часи цифрової транс-

формації суспільства й економічних систем   

різних типів енергетичним  компаніям  необ-

хідно адресно долати опір змінам, спираю-

чись на незалежні науково-технологічні  та  

управлінські розвідки і проекти [4].  

Враховуючи складність інноваційного 

процесу, інтенсивний вплив зовнішніх та 

внутрішніх чинників, великий обсяг параме-

трів, за якими можна здійснювати оцінку 

інноваційного процесу, необхідним є розроб-

лення математичного апарату управління 

інноваційним розвитком підприємства з ви-

користанням нейромереж. — багатошаро-

вого перцептрона, навчання якого здійсню-

ється на базі алгоритму зворотного розпов-

сюдження помилки, дозволяє з мінімальними 

часовими і грошовими витратами та з висо-

кою точністю прийняти рішення щодо  різ-

них аспектів діяльності підприємств. Вико-

ристання штучних нейронних мереж в різних 

галузях дозволяє ефективно вирішувати різ-

номанітні задачі обробки даних [5].  

Нейромережі вирішують широке коло 

завдань, одна із найпростіших та найпошире-

ніших є задача класифікації, тобто відне-

сення певного взірця до одного із попередньо 

відомого [6]. 

Для розв’язання задачі визначення       

рівня інноваційного розвитку підприємства 

спочатку здійснимо її постановку. Отже, роз-

глядаємо об’єкт – інноваційний процес на 

підприємстві чи окремому структурному під-

розділі, який характеризується набором па-

раметрів Х, Х = (хі), і = 1, 2, 3 ... n. Задача по-

лягає у віднесенні даного об’єкта до однієї із 

груп множини Y, Y = (yj), j = 1, 2, 3 …m – рівні 

інноваційного розвитку. На рисунку 1 відо-

бражено етапи розв’язування поставленої за-

дачі. 

Отже, досліджуючи питання оціню-

вання інноваційного розвитку підприємств у 

працях науковців [5, 6, 7, 8, 9, 10] можна зро-

бити висновки, що більшість науковців схи-

ляються до думки, що оцінювання рівня 

інноваційного розвитку  підприємств має ба-

зуватися на використанні інтегральних        

показників. Проте, слід відмітити, що автори 

при моделюванні цих показників використо-

вують різні групи одиничних індикаторів. 
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Рис. 1. Етапи визначення рівня інноваційного розвитку нафтотранспортного підприємства з    

використанням нейронних мереж 

 

При формуванні системи індикаторів 

рівня інноваційного розвитку найбільш по-

ширеним є виокремлення виробничої, кадро-

вої, фінансової та майнової складових з пода-

льшою систематизацією на основі такого ви-

окремлення одиничних індикаторів. Тому на 

основі проведених досліджень наукових 

праць, у яких вирішуються завдання оціню-

вання рівня інновацйного розвитку, сформу-

ємо систему одиничних показників оціню-

вання складових інноваційного розвитку 

(табл. 1). 

 

Таблиця 1  

Одиничні індикатори оцінки складових інноваційного розвитку                                   

нафтотранспортного підприємства 
Складова іннова-

ційного розвитку 
Одиничні індикатори 

Виробнича               

складова 

 

Коефіцієнт основних виробничих фондів (КВ1) 

Коефіцієнт фондовіддачі (КВ2) 

Коефіцієнт оновлення (КВ3) 

Коефцієнт прогресивності технологій (КВ4) 

Коефіцієнт матеріаломісткості (КВ5) 

Коефіцієнт автоматизації та механізації виробництва (КВ6) 

Коефіцієнт наукомісткості (КВ7) 

Ступінь інтенсифікації виробництва (КВ8) 

Частка новітніх (інноваційних) управлінських технологій у структурі системи управ-

ління за період (рік) (КВ9) 

Чистий дохід від реалізації продукції (КВ10) 

Отримання результату

Отримання результату навчання мережі на 
реальних даних

Перетворення вихідних параметрів мережі 
та отримання абсолютних значень 

результату

Оцінювання необхідності перенавчання 
нейронної мережі

Навчання нейронної мережі

Формування навчальних, 
контрольних і тестових 

підмножин

Безпосереднє здійснення 
процесу навчання

Перевірка результатів навчання 
на контрольній множині на 

рівень точності

Перевірка результатів навчання 
на тестовій множині на рівень 

точності

Формування параметрів навчання нейромережі

Формування нейронної мережі

Визначення глибини часової вибірки Корегування вхідних параметрів
Визначення шарів нейромережі та 

нейронів

Попередня обробка даних
Стандартизація даних (нормалізація, використання відносних значень, зміна шкали)

Формування системи індикаторів рівня інноваційного розвитку

Визначення індикаторів інноваційного 
розвитку  підприємства

Опис вихідних параметрів Імпортування даних
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Продовження таблиці 1 

Кадрова                    

складова 

Коефіцієнт частки спеціалістів, які виконують наукові та науково-технічні роботи 

(Кк1) 

Коефіцієнт плинності кадрів (Кк2) 

Коефіцієнт кваліфікаційного рівня (Кк3) 

Коефіцієнт витрат на підготовку та навчання працівників (Кк4) 

Коефіцієнт участі працівників в управлінні підприємством (Кк5) 

Коефіцієнт участі підприємства у у соціальній підтримці працівників (Кк6) 

Коефіцієнт рівня безпеки та охорони праці на підприємстві (Кк7) 

Коефіцієнт формування доходів працівників та рівень оплати праці (Кк8) 

Коефіцієнт відповідності робочих місць санітарно-гігієнічним вимогам (Кк9) 

Коефіцієнт створення робочих місць (Кк10) 

Фінансова                  

складова 

Коефіцієнт витрат на придбання результатів НДДКР (Кф1) 

Коефіцієнт самофінансування (Кф2) 

Коефіцієнт використання позиченого капіталу (Кф3) 

Економія витрат в результаті впровадження інновації (Кф4) 

Рентабельність реалізованої продукції (Кф5) 

Рентабельність власного капіталу (Кф6) 

Рентабельність активів (Кф7) 

Коефіцієнт оборотності активів (Кф8) 

Коефіцієнт оборотності основних засобів (Кф9) 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кф10) 

Майнова                

складова 

Частка високотехнологічного обладнання (технологій) у загальній структурі матеріа-

льно-технічного забезпечення (Км1) 

Кількість упроваджених нових видів технологічних процесів за період (рік) (Км2) 

Коефіцієнт гнучкості виробництва (Км3) 

Коефіцієнт прогресивності технології (Км4) 

Ступінь використання сучасних комп’ютерних технологій (Км5) 

Коефіцієнт модернізації устаткування на звітну дату порівняно з базовим роком (Км6) 

Коефіцієнт зносу обладнання (Км7) 

Частка нематеріальних активів у загальній сумі активів (Км8) 

Частка необоротних активів у балансі підприємства(Км9) 

Частка оборотних активів у балансі підприємства(Км10) 

Джерело: сформовано за: [6], [9], [10-13] 

 

Отже, в таблиці 1 наведено множину 

вхідних індикаторів для побудови нейронних 

мереж для прогнозування рівня інновацій-

ного розвитку. Для визначення рівня іннова-

ційного розвитку використаємо шкалу Ха-

рингтона (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 

Стандартні значення за шкалою                  

бажаності Харингтона 
Рівень інноваційного розвитку Значення 

Дуже високий 1,00 – 0,80 

Високий 0,80 – 0,63 

Середній 0,63 – 0,37 

Низький 0,37 – 0,20 

Дуже низький 0,20 – 0,00 

 

Робота нейронної мережі зводиться до 

пошуку функціональної залежності Y=F(X), 

де X – вхідний вектор, а Y – вихідний вектор, 

Y=(yn), n=1,5, X=(xi), i=1,40. Для розв’язу-

вання даної задачі буде використано метод 

зворотного поширення помилки 

(backpropagation). Його ще називають метод 

навчання багатошарового перцептрона.       

Вперше даний метод був описаний в 1974 р. 

А. І. Галушкіна, а також незалежно і одноча-

сно Полом Дж. Вербосом. Далі суттєво роз-

винутий в 1986 р. Девідом І. Румельхартом, 

Дж. Е. Хінтон і Рональдом Дж. Вільямсом і 

незалежно і одночасно С. І. Барцевим і В. А. 

Охоніним. Це ітеративний градієнтний алго-

ритм, який використовується з метою мінімі-

зації помилки роботи багатошарового пер-

цептрона і отримання бажаного виходу. Ос-

новна ідея цього методу полягає в поширенні 

сигналів помилки від виходів мережі до її 

входів, у напрямку, зворотному прямому по-

ширенню сигналів у звичайному режимі ро-

боти. Барц і Охонін запропонували відразу 

загальний метод («принцип подвійності»), 

застосовний до більш широкого класу сис-

тем, включаючи системи з запізненням, роз-
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поділені системи, і т. п.  Для  можливості за-

стосування методу зворотного поширення 

помилки передавальна функція нейронів по-

винна бути диференційована Метод є моди-

фікацією класичного методу градієнтного   

спуску. 

На етапі формування багатошарової 

нейронної мережі прямого поширення, яка 

виконує завдання ідентифікації і управління 

необхідно визначити «зовнішню» і «внут-   

рішню» структури нейронної мережі. «Зов-

нішня» структура нейромережевої моделі по-

вністю визначається вектором входу і векто-

ром виходу. При виборі «внутрішньої»    

структури нейромережевої моделі необхідно 

визначити: кількість схованих шарів; кіль-

кість нейронів у кожному схованому шарі; 

вид активаційної функції для кожного шару 

[14]. Збільшення числа нейронів у схованому 

шарі і збільшення числа прихованих шарів  

підвищують  репрезентативні можливості 

нейронної мережі, тобто дають можливість 

моделювати більш складні взаємозв'язки, але 

призводять до значних труднощів при прак-

тичній реалізації [15], збільшення часових 

витрат як на навчання, так і на роботу в ре-

жимі прогнозування. 

Будь-яка нейронна мережа складається 

з відносно простих однотипних елементів, 

що імітують роботу головного мозку. Кож-

ний нейрон містить синапси (однонаправлені      

вхідні зв’язки з іншими нейронами) та аксон 

(вихідний зв'язок з іншими нейронами). Коли 

нейрон отримує сигнал, що надходить до 

нього від взаємозв’язаних нейронів, то відпо-

відно до нього виконує типову операцію – 

змінює свої параметри, так звані синаптичні 

ваги за допомогою нелінійного перетворення 

та передає її далі по мережі.  

На кожній ітерації алгоритму зворот-

ного поширення вагові коефіцієнти нейрон-

ної мережі модифікуються так, щоб поліп-

шити рішення одного прикладу. Таким чи-

ном, у процесі навчання циклічно вирішу-

ються однокритеріальні задачі оптимізації. 

Навчання нейронної мережі характери-

зується чотирма специфічними обмежен-

нями, що виділяють навчання нейромереж із 

загальних задач оптимізації: астрономічне 

число параметрів, необхідність високого па-

ралелізму при навчанні, багато критеріально 

вирішуваних завдань, необхідність знайти 

досить широку область, в якій значення всіх 

функцій, що мінімізуються близькі до міні-

мальних. Стосовно решти проблему нав-

чання можна, як правило, сформулювати як 

завдання мінімізації оцінки. Обережність по-

передньої фрази («як правило») пов'язана з 

тим, що насправді нам невідомі і ніколи не 

будуть відомі всі можливі завдання для ней-

ронних мереж, і, може, десь в невідомості є 

завдання, які не зводяться до мінімізації оці-

нки. Мінімізація оцінки – складна проблема: 

параметрів астрономічно багато (для станда-

ртних прикладів, що реалізуються на РС — 

від 100 до 1000000), адаптивний рельєф (гра-

фік оцінки як функції від підлаштовуваних 

параметрів) складний, може містити багато 

локальних мінімумів. 

На рисунку 2 відображено архітектуру 

багатошарового перцептрону. 

 
Рис. 2. Архітектура багатошарового перцептрону 
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Отже, найбільш перспективним кількі-

сним методом прогнозування є використання 

нейронних мереж [16]. Вони мають як певні 

переваги так і недоліки, деякі з них наведені 

в таблиці 3. 

Таблиця 3  

Переваги та недоліки використання нейронних мереж для прогнозування 
Автор, джерело Переваги Недоліки 

Калініна І. О. 

[16] 

Нейронні мережі мають більш гнучку структуру. Для її 

зміни достатньо регулювати кількість шарів та нейронів Нейронні мережі є не-

детерміновані Експерт не залежить від вибору математичної моделі пове-

дінки часового ряду 

Харинович-

Яворська Д. 

О.[17] 

При використанні нейронних мереж легко досліджувати за-

лежність прогнозованої величини від незалежних змінних, 

використовуючи при цьому як числові, так і  текстові дані 

Отримана модель не 

дозволяє однозначно й 

«прозоро» визначити 

внесок кожного показ-

ника у покращення або 

погіршення результую-

чого показника 

 

Для здійснення аналізу не потрібно вирішувати проблему 

взаємозалежності між вхідними показниками і для налаго-

дження системи аналітику не обов’язково володіти знанням 

про високі технологічні можливості нейронних мереж 

Легко визначається значимість вхідних даних, що дозволяє 

швидко виключити з розгляду параметри, що мають незнач-

ний вплив 

 
Висновки. Отже, запропонований ме-

тод оцінювання рівня інновацийного розви-

тку підприємства за допомогою штучної 

нейронної мережі – багатошарового перцеп-

трона, навчання якого здійснюється на базі 

алгоритму зворотного розповсюдження по-

милки, дозволяє з мінімальними часовими і 

грошовими витратами та з високою точністю 

прийняти рішення щодо визначення стратегії 

розвитку підприємства на основі визначе-

ного рівня інновацийного розвитку підпри-

ємства. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

АО «УКРТРАНСНАФТА» 

К. В. Клименко, АО «Укртранснафта» 

 

Методология исследования. При выполнении исследования были использованы следу-

ющие методы: анализа и синтеза – для постановки задачи нейросетевого моделирования 

уровня инновационного развития субъектов хозяйствования и выделения его этапов; методы 

обобщения и группировки – при формировании системы единичных индикаторов определения 

уровня инновационного развития; метод обучения многослойного перцептрона – для характе-

ристики работы нейронной сети.    

Результаты. В статье рассмотрена возможность применения метода прогнозирования 

уровня инновационного развития предприятий нефтетранспортного комплекса с использова-

нием нейросетевого моделирования. Осуществлена постановка задачи нейросетевого модели-

рования уровня инновационного развития субъектов хозяйствования, а также определены 

шесть его этапов: формирование системы индикаторов уровня инновационного развития, 

предварительная обработка данных, формирование нейронной сети, обучение нейронной сети 

и получение результата. Сформирована система единичных индикаторов определения уровня 

инновационного развития в производственной, кадровой, финансовой и имущественной со-

ставляющей. Использованы данные индикаторы для построения нейронной сети. Выделены 

специфические ограничения, характеризующие обучение нейронной сети и которые выделяют 

его из общих задач оптимизации: астрономическое число параметров, необходимость высо-

кого параллелизма при обучении, многокритериальность решаемых задач, необходимость 

нахождения области, в которой значения всех функций,которые минимизируются, близки к 

минимальным. Определены преимущества и недостатки нейросетевого прогнозирования 

уровня инновационного развития предприятий. 

Новизна. Предложен алгоритм прогнозирования уровня инновационного развития пред-

приятий нефтетранспортного комплекса с использованием нейросетевого моделирования. 

Сформирована система единичных индикаторов определения уровня инновационного разви-

тия в производственной, кадровой, финансовой и имущественной составляющей. 

Практическая значимость. Результаты исследования имеют теоретическую и практи-

ческую ценность, поскольку позволяют использовать нейросетевое моделирования для про-

гнозирования уровня инновационного развития предприятий. 

Ключевые слова: инновационное развитие, нейронные сети, многослойный перцептрон, 

нефтетранспортное предприятие. 
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Methods. The following methods were used in the research: analysis and synthesis – to set the 

problem of neural network modeling of the level of innovative development of economic entities and 

the selection of its stages; methods of generalization and grouping – in the formation of a system of 

individual indicators to determine the level of innovative development; multilayer perceptron training 

method – to characterize the operation of the neural network. 

Results. The article considers the possibility of applying the method of forecasting the level of 

innovative development of enterprises of the oil transportation complex with the use of neural net-

work modeling. The problem of neural network modeling of the level of innovative development of 

economic entities is set, and its six stages are defined: formation of a system of indicators of the level 

of innovative development, preliminary data processing, neural network formation, neural network 

training and result. There has been formed a system of individual indicators for determining the level 

of innovative development by production, personnel, financial and property components. These indi-

cators are used to build a neural network. There are specific limitations that characterize the learning 

of the neural network and distinguish it from the general optimization problems: astronomical number 

of parameters, the need for high parallelism in learning, multicriteria of problems, the need to find an 

area in which the values of all minimized functions are close to minimum. The advantages and dis-

advantages of neural network forecasting of the level of innovative development of enterprises are 

determined. 

Novelty. An algorithm for forecasting the level of innovative development of oil transportation 

enterprises using neural network modeling is proposed. A system of individual indicators for deter-

mining the level of innovative development by production, personnel, financial and property compo-

nents has been formed. 

Practical value. The results of the study have theoretical and practical value, as they allow the 

use of neural network modeling to predict the level of innovative development of enterprises. 

Keywords: innovative development, neural networks, multilayer perceptron, oil transportation 

enterprise. 
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Methods. The results are obtained through the use of methods: analysis and comparison, syn-

thesis and theoretical generalization – to form a system for ensuring the logistical interaction of in-

tellectual elements of creating an innovative product; abstract-logical – to determine the conceptual 

foundations of management of logistics support for the intensification of innovation cooperation in 

the intellectualization of the economy; graphical analysis – to visualize the results of the study. 

Results. The directions that need to be reformed in the context of the process of intellectualiza-

tion of the economy and intensification of competition in the markets of high-tech products and ser-

vices are identified. The priority value of intellectual work and intellectual resources for creation of 

an intellectual product and generation of innovative ideas is established. The elements of the intellec-

tual environment as a set of conditions that contribute to the implementation of mental labor in the 

process of production and management are considered. The necessity of application of the concepts 

«intellectual income», «intellectual profit» and «intellectual rent» to characterize the final result of 

intellectual production is determined.  

Novelty. The system of providing logistical interaction of creating intellectual elements of an 

innovative product is offered. Conceptual assumptions on the consideration of logistics flows within 

the national innovation system are formed. The algorithm of managing the intensification logistical 

maintenance of innovative cooperation at intellectualization of economy is developed.  

Practical value. The research provides the possibility of applying the developed and submitted 

proposals for the management of logistics support for the intensification of innovation cooperation in 

the intellectualization of the economy in order to reform the individual structural elements of the 

national innovation system and increase its competitiveness at the international level. The conclusions 

and results of research and the given methodical recommendations will promote the increase of inno-

vative cooperation efficiency at the national and international levels.  

Keywords: logistical support, intellectualization, innovation cooperation, management, human 

capital, competitiveness, reform. 

 

Statement of problem. The current stage 

of development of the world economy is charac-

terized by the processes of evolution of social di-

vision and cooperation of labor, accompanied by 

intellectualization and technologicalization of 

economic processes and relationships between 

national economies, leading, in turn, to increase 

transaction costs of individual actors and infor-

mation asymmetry at all levels. Accordingly, 

these processes require the development of new 

approaches to managing sustainability, 

knowledge reproduction and human capital de-

velopment within individual economic systems, 

stimulating interest in studying intellectual, in-

formation and knowledge flows at micro, macro 

and mega levels, which enhance innovation co-

operation and creation of intellectually innova-

tive products and services. 

Analysis of recent papers. The works of 

a number of domestic and foreign researchers 

are devoted to the study of the issues of resource 

provision of the intellectualization of the econ-

omy. Among them are the works of J. Galbraith, 
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P. Drucker, D. Bell, M. Porat, E. Toffler and T. 

Stonier, who conducted research on manage-

ment technologies that can be used to improve 

the efficiency of intellectual resources at the 

macro level. 

At the micro level, researchers tradition-

ally allocate intellectual capital, determining its 

place among other types of enterprise resources, 

analyzing its components and approaches to its 

management. Within the framework of this re-

search the works of such domestic authors as O. 

Kornukh, Yu. Levchenko, A. Yeremenko, V. 

Shkola, J. Sytnyk were considered. 

The problems of innovation activity and 

innovation cooperation are devoted to the work 

of a number of domestic researchers, including 

A. Poruchnyk, A. Filipenko, V. Bazylevych, 

who identify problem areas of innovation activ-

ity and its competitiveness, as well as S. 

Ilyashenko, T. Melnyk, L. Fedulova, A. Lieuten-

ant, exploring various aspects of innovation co-

operation. However, the issue of management of 

logistics support for the intensification of inno-

vation cooperation in the intellectualization of 

the economy, in our opinion, is insufficiently 

covered and needs further study.  

Aim of the paper. The purpose of the study 

is to generalize the theoretical foundations for 

the management of logistics support for the in-

tensification of innovation cooperation in the in-

tellectualization of the economy. 

Materials and methods. The develop-

ment of the world economic system is accompa-

nied by the intensification of processes of inno-

vation and intellectualization of the productive 

forces of society, highlighting the intellectual 

component of labor, which allows to create a 

«push» for the active development of innovative 

production and cooperation. Developed econo-

mies of the world are gradually moving away 

from the routine use of conventional activities 

based solely on manual labor, and are actively 

integrated into the processes of mechanization 

and automation of all types of socio-economic 

activities. These processes lead to the domi-

nance in the economies of developed countries 

and the economies of developing countries of 

the mental labor sector, which is the basis for in-

formation and intellectual economic activity at 

all levels. The first type of activity is associated 

primarily with the use of the analytical compo-

nent of mental work, which allows to effectively 

process large arrays of information using appro-

priate software, the second – involves the gener-

ation of «breakthrough», innovative knowledge 

and ideas, giving them the form of innovation, 

commercialization of innovations and the organ-

ization of effective innovative cooperation 

which will promote full realization of creative 

competences of human capital within the limits 

of the given type of economic activity. 

Intensification of innovation cooperation 

is both a goal and a method of intellectualization 

of the economy, because in itself significant 

available volumes of intellectual and innovative 

products are not able to generate income, thus, it 

is not enough to ensure the production of inno-

vative products, it is also necessary to effectively 

sell it nationally, and internationally. The ex-

panded scale of reproduction of intellectual and 

innovative products and services is due to the 

fact that in their creation there is a significant 

percentage of human knowledge, which is real-

ized through the use of human capital, which, in 

turn, requires an effective mechanism for man-

aging logistical support of new generation ser-

vices [2]. 

It should be noted that on a global scale the 

process of intellectualization of the economy is 

uneven and takes a long time, due to the need to 

reform a number of areas:  

– formation of a scientific and educational 

systems cluster at the national level; 

– ensuring effective interaction of science 

and business through the integration of func-

tional units of R&D of individual economic en-

tities in the innovation system of the state; 

– popularization of service activity and in-

tellectual support of sold products and services, 

which will increase consumer demand and bring 

the producer of intellectually innovative prod-

ucts closer to its consumers; 

– promoting the active use of remote com-

munication technologies that intensify the pro-

cesses of attracting national producers of inno-

vative products to the global intellectual envi-

ronment; 

– support for international integration and 

institutional convergence in the development, 

implementation and support of innovative prod-

ucts. 

In our opinion, the intensification of inno-

vative cooperation is impossible without realiz-

ing the importance of product creation processes 
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with a high degree of intellectual investment, 

both tangible and intangible, because the prod-

uct becomes innovative only when its produc-

tion is dominated not only by the use of new 

technologies but also creative component, 

which, as noted above, is created  

during the intellectual economic activity         

(Fig. 1).  

 

 
Figure 1. The system of logistical interaction of intellectual elements  

of creating an innovative product  

 

The basic components needed to create an 

intelligent product are intellectual work and in-

tellectual resources. Thus, L. Leontiev defines 

intellectual work as «appropriate activity to 

transform human intellectual resources into new 

products and services necessary for personal and 

joint consumption» [12, p.122]. This definition, 

in our opinion, most fully reflects the importance 

of intellectual work for the creation of intelligent 
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products and services, emphasizing the im-

portance of its costs and organization on a par 

with other elements of the research process. 

While the concept of «intellectual work» 

is relatively new and is quite rare in the context 

of the study of innovation, the concept of «inno-

vative work» is quite actively used by research-

ers in determining the effectiveness of innova-

tion. G. Slesinger defines innovative work as 

«part of labor activity, which includes such com-

ponents as creative work, innovation-manage-

ment and executive work» [14, pp. 177–178]. I. 

Ivanyuk, along with the concept of «innovative 

labor» considers the concept of «industrial intel-

ligence», expressing the opinion that «in the pro-

cess of intellectual labor intellectual potential is 

transformed into intellectual capital as an intan-

gible asset of the enterprise» [7, pp. 26–28]. 

Thus, the authors draw attention to the priority 

of using intellectual labor in creating an innova-

tive product. 

As for intellectual resources, their im-

portance was emphasized by foreign researchers 

even before the appearance of well-known 

works of such scientists as D. Bell, M. Porat, E. 

Toffler and T. Stonier. Thus, N. Senior noted 

that «intellectual resources far exceed all mate-

rial capital not only in importance but also in 

their productivity» [17]. Supporting the ideas of 

these researchers, it should be noted that the in-

tellectual resources of a modern company can be 

defined as an intangible component of its organ-

izational assets, which is difficult to account and 

measure. 

The combination of intellectual labor and 

intellectual resources creates the basis for the 

formation of the intellectual factor of produc-

tion, which, by its nature, is an endogenous force 

of the intellectual production process, which in-

volves the productive use of creative competen-

cies and intangible resources, forming the basis 

for further innovation product. 

The intellectual environment unites a set 

of conditions that contribute to the realization of 

mental labor in the process of production and 

management. In other words, the intellectual en-

vironment includes external and internal factors 

that accompany the process of intellectual pro-

duction [3]. In turn, intellectual production is re-

alized by so-called «intelligent companies». In-

telligent, according to the magazine Intelligent 

Enterprise, is a company that «constantly moni-

tors the market of its main products, capital mar-

kets (especially in the context of the ratio of 

owner to borrowed funds), labor markets (at-

tracting qualified professionals)…. innovations 

in the field of products and services, and, most 

importantly – actions that ensure the implemen-

tation of the strategy»  [1]. 

Already today, the world's leading compa-

nies have come to understand that the further de-

velopment of innovation activity and product 

competitiveness is impossible without the effec-

tive implementation of intellectual production 

[8]. Thus, in 2018, MicroStrategy, a world 

leader in enterprise analytics and mobility soft-

ware, offered a «map» of an intelligent enter-

prise, «the ideal organization that manages 

data». This map includes four basic stages of in-

tellectualization of the enterprise: assessment of 

the external environment, cataloging of all assets 

of the enterprise, the use of powerful analytical 

tools based on the enterprise and their develop-

ment in the process of expanding [16].  

Thus, intellectual production aims to cre-

ate an intelligent product that can take the form 

of either an intellectual good or an intelligent 

service. A similar opinion is held by T. R. De-

Mark, who defines an intellectual product as «a 

product of the activity of the human brain, which 

is realized in a product or service, which in some 

cases take a material form, have a life cycle.» 

[5]. This definition, in our opinion, is quite com-

plete, because it emphasizes the importance of 

combining information, scientific knowledge 

and production experience in creating an intelli-

gent product.  

In turn, T. Vlasova emphasizes that «new 

knowledge, ideas, technologies created in the 

process of intellectual activity not only become 

the theoretical basis for the manufacture of intel-

lectually intensive products, but also accumulate 

as a cultural heritage, intellectual wealth of man-

kind. In the future, they can become the basis of 

new ideas, developments, discoveries » [4]. In 

our opinion, there is a close relationship between 

the concepts of «intelligent product» and «inno-

vative product», which can not be identified, but 

can not be considered in isolation. An innovative 

product is a broader and more complex category, 

including a set of components necessary to pro-

vide scientific ideas with the form of a product 
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or service in order to commercialize and pro-

mote it. And the intellectual product, in turn, is 

the starting point for creating an innovative 

product, laying the foundation for its further de-

velopment. 

Intellectual capital and intellectual prop-

erty are the categories that are most widely rep-

resented in the works of both domestic and for-

eign researchers. Thus, in the works of O. Kor-

nukh [10], Yu. Levchenko [11], A. Eremenko 

[6], V. Shkoly [15], Y. Sytnyka [13] definitions, 

basic characteristics and components of intellec-

tual capital are given. In a general sense, intel-

lectual capital can be defined as a set of 

knowledge and skills of mental work that can 

bring economic benefit (profit) in various forms 

of its manifestation. 

Regarding intellectual property, this con-

cept was first formed in 1967 by the Stockholm 

Convention, which established the World Intel-

lectual Property Organization. Article 2 of this 

convention states that «intellectual property in-

cludes rights relating to the results of creativity 

in the industrial, scientific, literary and artistic 

spheres» [9]. All author's definitions of this con-

cept in one way or another reflect the provisions 

of this convention and define intellectual prop-

erty as a «collective» characteristic of the rights 

to the results of intellectual work. 

As a rule, the consideration of the results 

of intellectual activity ends with the formation of 

rights to its products, although this approach is 

not entirely correct from the point of view of the 

economy. The rights to the intellectual property 

product itself are not a source of its multiplica-

tion, which highlights the need to introduce into 

circulation such concepts as «intellectual in-

come», «intellectual profit» and «intellectual 

rent», which are able to fully characterize the 

end result of intellectual production. 

In our opinion, an extremely important 

area of intensification of intellectual and trans-

formational processes in the economy is the ef-

fective management of logistics support for the 

intensification of innovation cooperation. This 

cooperation is realized through the synergy of 

education, science and practice (business) or, in 

other words, it is necessary to have a clear un-

derstanding of the flow processes within the na-

tional innovation system, which is formed by a 

system of interconnected organizations and 

structures engaged in production and commer-

cial dissemination of scientific and technologi-

cal knowledge (intelligent products) (Fig. 2). 

 

Intensification of 

innovation 

cooperation

Production infrastructure

research and production 

centers based on 

enterprises and 

government agencies, 

design bureaus, business 

incubators, startups, 

innovative university 

centers, etc.

Financial and credit 

infrastructure
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at intellectualization of economy 
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We propose to consider logistics flows 

within the national innovation system based on 

two conceptual assumptions that characterize it: 

– first, it is a system of interconnected and 

interdependent organizations (structures) en-

gaged in the production, commercialization and 

sale of intellectual products within national bor-

ders and the development of strategies for their 

entry into international high-tech markets; 

– secondly, it is a complex system of con-

trolling structures of legal, financial, social, 

technological nature, the activities of which are 

aimed at promoting the interaction of educa-

tional (educational-scientific) and business 

structures taking into account national traditions, 

political and cultural peculiarities of their envi-

ronment. 

This approach to the management of logis-

tics support for the intensification of innovation 

cooperation in the intellectualization of the 

economy allows not only to identify the lack of 

management techniques in the field of intensifi-

cation of innovation cooperation, but also to 

trace the structural elements of the national in-

novation system in order to streamline innova-

tion cooperation. 

Conclusions. The study allows to draw 

conclusions about the need to further intensify 

innovation cooperation within the national inno-

vation system by creating new forms of inte-

grated innovation structures (both based on in-

ternational experience and analysis of the prac-

tice of existing innovation structures), which are 

designed to achieve high quality and advanced 

nature of the production of intelligent products, 

which, in our opinion, is impossible without ef-

fective logistical interaction of intellectual ele-

ments to create an innovative product. 
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УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

О. В. Ареф’єва, д. е. н., професор, Національний авіаційний університет 

О. В. Полоус, к. е. н., доцент, Національний авіаційний університет 

 

Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: ана-

лізу та порівняння, синтезу та теоретичного узагальнення – для формування cистеми забезпе-

чення логістичної взаємодії інтелектуальних елементів створення інноваційного продукту; аб-

страктно-логічного – для визначення концептуальних основ управління логістичним забезпе-

ченням інтенсифікації інноваційного співробітництва при інтелектуалізації економіки; графі-

чного аналізу – для наглядного відображення отриманих результатів дослідження. 

Результати. Визначено напрямки, що потребують реформування в контексті процесу ін-

телектуалізації економіки та інтенсифікації конкурентної боротьби на ринках високотехноло-

гічних продуктів та послуг. Встановлено пріоритетне значення інтелектуальної праці та інте-

лектуальних ресурсів для створення інтелектуального продукту та генерації інноваційних 

ідей. Розглянуто елементи інтелектуального середовища як сукупності умов, які сприяють ре-

алізації розумової праці в процесі виробництва та господарювання. Визначено необхідність 

застосування понять «інтелектуальний дохід», «інтелектуальний прибуток» та «інтелектуа-

льна рента» для характеристики кінцевого результату інтелектуального виробництва. 

Новизна. Запропоновано систему забезпечення логістичної взаємодії інтелектуальних 

елементів створення інноваційного продукту. Сформовано концептуальні припущення щодо 
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розгляду логістичних потоків в рамках національної інноваційної системи. Розроблено алго-

ритм управління логістичним забезпеченням інтенсифікації інноваційного співробітництва 

при інтелектуалізації економіки. 

Практична значущість. Полягає у можливості застосування розроблених та наданих 

пропозицій щодо управління логістичним забезпеченням інтенсифікації інноваційного спів-

робітництва при інтелектуалізації економіки з метою реформування діяльності як окремих 

структурних елементів національної інноваційної системи, так і підвищення її конкуренто-

спроможності на міжнародному рівні. Отримані висновки та результати дослідження, надані 

методичні рекомендації сприятимуть підвищенню ефективності інноваційного співробітниц-

тва на національному та міжнародному рівнях. 

Ключові слова: логістичне забезпечення, інтелектуалізація, інноваційне співробітниц-

тво, управління, людський капітал, конкурентоспроможність, реформування. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИНТЕНСИФИКАЦИИ                  

ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ                

ЭКОНОМИКИ 

О. В. Арефьева, д. э. н., профессор, Национальный авиационный университет 

О. В. Полоус, к. э. н., доцент, Национальный авиационный университет  

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: ана-

лиза и сравнения, синтеза и теоретического обобщения – для формирования системы обеспе-

чения логистического взаимодействия интеллектуальных элементов создания инновацион-

ного продукта; абстрактно-логического – для определения концептуальных основ управления 

логистическим обеспечением интенсификации инновационного сотрудничества при интел-

лектуализации экономики; графического анализа – для наглядного отображения полученных 

результатов исследования. 

Результаты. Определены направления, требующие реформирования в контексте про-

цесса интеллектуализации экономики и интенсификации конкурентной борьбы на рынках вы-

сокотехнологичных продуктов и услуг. Установлено приоритетное значение интеллектуаль-

ного труда и интеллектуальных ресурсов для создания интеллектуального продукта и генера-

ции инновационных идей. Рассмотрены элементы интеллектуальной среды как совокупности 

условий, способствующих реализации умственного труда в процессе производства и хозяй-

ствования. Определена необходимость применения понятий «интеллектуальный доход», «ин-

теллектуальная прибыль» и «интеллектуальная рента» для характеристики конечного резуль-

тата интеллектуального производства. 

Новизна. Предложена система обеспечения логистического взаимодействия интеллек-

туальных элементов создания инновационного продукта. Сформированы концептуальные 

предположения относительно рассмотрения логистических потоков в рамках национальной 

инновационной системы. Разработан алгоритм управления логистическим обеспечением ин-

тенсификации инновационного сотрудничества при интеллектуализации экономики. 

Практическая значимость. Заключается в возможности применения разработанных и 

предоставленных предложений по управлению логистическим обеспечением интенсификации 

инновационного сотрудничества при интеллектуализации экономики с целью реформирова-

ния деятельности как отдельных структурных элементов национальной инновационной си-

стемы, так и повышение ее конкурентоспособности на международном уровне. Полученные 

выводы и результаты исследования, предоставленные методические рекомендации будут спо-

собствовать повышению эффективности инновационного сотрудничества на национальном и 

международном уровнях. 

Ключевые слова: логистическое обеспечение, интеллектуализация, инновационное со-

трудничество, управление, человеческий капитал, конкурентоспособность, реформирование. 
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Методологія дослідження. Узагальнення та системний аналіз надали можливість  до-

вести, що технологія державно-приватного партнерства є інвестиційним важелем і ефектив-

ною моделлю управління економікою,  інструментом розвитку інноваційного співробітниц-

тва в умовах циркулярної економіки, який дозволить забезпечити симбіоз відносин на основі 

управлінських та економічних категорій (форма власності, фінансові відносини, механізми 

управління); реалізувати форми взаємодії між державою, науково-дослідними інститутами та 

бізнесом; забезпечити синергетичний ефект та створити якісно нове взаємовигідне співробіт-

ництво для вирішення значущих соціально-економічних проблем в умовах циркулярної еко-

номіки; посилити конкурентоспроможність держави. 

Результати. Автором в статті обґрунтовано, що формування та розвиток інноваційно-

го співробітництва за рахунок реалізації проєктів державно-приватного партнерства є досить 

успішним та перспективним, враховуючи як державні, так і приватні цілі. Визначено, що ме-

ханізм державно-приватного партнерства є ефективним інструментом реалізації інвестицій-

ного забезпечення підтримки інноваційного співробітництва в державному управлінні соці-

ально-економічним розвитком економіки. Уточнено сутність державно-приватного партнер-

ства в розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки та проаналі-

зовано моделі державно-приватного партнерства з урахуванням ризиків між державою і при-

ватним сектором, а також використання механізмів ДПП у різних сферах економіки в Украї-

ні. Запропоновано технологію державно-приватного партнерства як інструменту розвитку 

інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки. 

Новизна. Розроблено науково-практичний підхід до удосконалення технології держав-

но-приватного партнерства як інструментарію підтримки балансу моделі  циркулярної еко-

номіки на засадах паритетності взаємодії соціально-економічних інституцій (держава – біз-

нес – наука),  який базується на консолідованій основі стратегічного конкурентного аналізу 

та спектральній модифікації варіантів (сценаріїв) інвестиційних проєктів.  

Практична значущість. Визначено, що технологія державно-приватного партнерства 

як інструменту розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки  

буде основою для інтеграції та консолідації зусиль держави, бізнесу та науки для функціону-

вання та розвитку інноваційного співробітництва в соціально-економічному середовищі на 

основі конвергентно-синергитичного підходу, що забезпечить розвиток суспільства в цілому. 

Ключові слова: державно-приватне партнерство; циркулярна економіка; інструмен-

тарій; інноваційне співробітництво; інфраструктура; соціально-економічні інституції; націо-

нальна економіка. 

 

Постановка проблеми. Забезпечити 

досягнення цілей сталого розвитку економіки, 

темпів соціально-економічного зростання кра-

їни, зниження впливу шкідливих викидів на 

довкілля є можливим завдяки розвитку інфра-

структури та інноваційного співробітництва в 

умовах реформування існуючої економічної 

моделі  розвитку на циркулярну.  Формування 
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та розвиток інноваційного співробітництва за 

рахунок реалізації проєктів державно-

приватного партнерства (ДПП) є досить ус-

пішним та перспективним, враховуючи як 

державні, так і приватні цілі. Впровадження 

масштабних інвестиційних проєктів, спрямо-

ваних на розвиток ринкової, логістичної ін-

фраструктури та інноваційного співробітниц-

тва потребує значних фінансових ресурсів, які 

держава повинна залучити з різних альтерна-

тивних джерел на засадах паритетності взає-

модії соціально- економічних інституцій 

(держава – бізнес – наука) завдяки застосу-

ванню та вдосконаленню технології державно 

– приватного партнерства як одного з ключо-

вих механізмів реалізації політики модерніза-

ції економіки. 
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Наукова проблематика щодо дослід-

ження механізмів державно – приватного  

партнерства присвятили свої наукові праці 

такі вчені, як: Е.-Г. Клійн та Г. Р. Тейсман [1], 

Г. Піл [2], Ф. Оладеінд [3] та ін.  

Особливості використання державно-

приватного партнерства в окремих сферах ді-

яльності розглядали: Т. Воронкова, 

І. Воронков [4], Г. Головчак, Н. Струк [5], 

Б. Данилишин [6], А. Дєгтяр [7], О. Стоян [8], 

К. Павлюк, С. Павлюк [9] В. Прохорова [10]. 

Проте недостатньо висвітленими залишають-

ся окремі питання застосування механізмів 

державно – приватного партнерства в реаліза-

ції проектів логістичної інфраструктури та 

розвитку інноваційного співробітництва. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є удосконалення технології державно-

приватного партнерства як інструментарію 

підтримки балансу моделі циркулярної еко-

номіки. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. В умовах розвитку економіки в період 

після кризи зростає інтерес бізнесу до держав-

ної підтримки шляхом симбіозу інтересів 

держави та бізнесу на платформі інноваційно-

го співробітництва для досягнення економіч-

ного зростання національної економіки, що 

дозволить знизити ризики приватних інвести-

цій, підвищити надійність інвестиційних 

проєктів для інвесторів. 

Для інфраструктурної розбудови країни 

в умовах стабільно обмеженого бюджетного 

фінансування необхідне вжиття відповідних 

заходів із забезпечення інвестиційними ресур-

сами соціально важливих об’єктів. Упрова-

дження механізмів залучення приватного сек-

тору на основі інноваційного поєднання мож-

ливостей приватного та державного власників 

у межах державно-приватного партнерства є 

ефективним інструментом вирішення важли-

вих проблем збалансованого розвитку і реалі-

зації державних завдань на регіональному та 

місцевому рівнях [11]. 

Механізм державно-приватного парт-

нерства є ефективним інструментом реалізації 

інвестиційного забезпечення підтримки інно-

ваційного співробітництва в державному уп-

равлінні соціально-економічним розвитком 

економіки. 

Етапізація розвитку державно-

приватного партнерства наведена на рис. 1 і 

включає такі етапи: 

І етап (XIII століття (принаймні, 1256 р. 

– дата надання першої відомої концесії в Іспа-

нії) – до 1761 р.) – етап казуального і неінсти-

туалізованого застосування державно-

приватного партнерства (у формі концесії), не 

забезпеченого спеціальними законодавчими 

актами;  

II етап (1761 (дата прийняття в Іспанії 

профільного Королівського Декрету, хоча в 

інших державах Європи відлік слід вести з 

початку XIX століття) – 1960-і рр.) – етап за-

конодавчо-забезпеченого фрагментарного за-

стосування державно-приватного партнерства 

(переважно у формі концесії , але також і у 

формі громадських робіт);  

III етап (1960-ті – 1990-ті рр.) – етап ін-

тенсивного зростання інтересу до механізмів і 

конкретних проектів державно-приватного 

партнерства в Європі та в інших регіонах сві-

ту, масового прийняття законів про державно-

приватне партнерство;  

IV етап (1990-і рр. – 2000-і рр.) – етап 

значної структурно-функціональної поліфор-

мізаціі моделей і ускладнення відносини дер-

жавно-приватного партнерства; 

V етап (2000-і рр. – наш час) – етап гіб-

ридизації моделей державно-приватного парт-

нерства в контексті здійснення фінансування 

проектів ДПП за рахунок позикових коштів, 

або мезонінного фінансування (гібрид борго-

вого та дольового (акціонерного) фінансуван-

ня) або цільових дотацій (грантів, гарантій) 

[12, с. 158–170]. Використання дотацій роз-
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глядається як різновид фінансового важеля з 

метою зменшення витрат за проєктом або  

збільшення грошового потоку. 
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Рис. 1. Етапізація розвитку державно-приватного партнерства 

Джерело: розроблено автором 

 

Під державно-приватним партнер-

ством в розвитку інноваційного співробіт-

ництва в умовах циркулярної економіки слід 

розглядати комплексний механізм інститу-

ційно визначених організаційно-правових, 

соціально-економічних та управлінських 

відносин між соціально-економічними ін-

ституціями шляхом симбіозу інтересів та 

потенціалу держави та бізнесу на конвер-

гентно-синергійній платформі інноваційно-

го співробітництва для реалізації суспільно 

значущих інноваційно-орієнтованих довго-

строкових інноваційних проєктів  та досяг-

нення стратегічних цілей стійкого розвитку 

національної економіки. 

Англійський учений Г. Ецковіц акцен-

тує увагу на дослідженні питань формуван-

ня нового інституціонального середовища 

як передумови мотивації приватного секто-

ра до участі в державно-приватному парт-

нерстві [13]. 

Переважна більшість країн, які пози-

тивно реалізовували проєкти державно-

приватного партнерства, ознаками партнер-

ства визначають застосування для реалізації 

масштабних, суспільно важливих проєктів. 

Партнерство між державою та приватним 

бізнесом ефективне в першу чергу в інфра-

структурних галузях, враховуючи потреби 

та можливості для вирішення масштабних 

соціально-економічних завдань, де важли-

вою ознакою державно-приватного партнер-

ства є конкурентний спосіб визначення при-

ватного партнера в результаті проведеного 

прозорого конкурсу [14]. Світовий банк ви-

діляє такі моделі ДПП з урахуванням розпо-

ділу ризиків між державою і приватним сек-

тором [15] (табл. 1). 

Реалізація механізмів ДПП щодо роз-

витку транспортної інфраструктури України 

можлива за умов якісної законодавчої бази, 

прозорості процедур здійснення ДПП. Тран-

спортною стратегією до 2030 р. передбача-

ється щорічне залучення коштів в розвиток 

транспортної інфраструктури в обсязі 3% 

від ВВП [16; 17].  

В сучасних умовах дефіциту бюджет-

ного фінансування, близько 90% коштів пе-

редбачається залучати з позабюджетних 

джерел, 10% – з регіональних бюджетів [17]. 

Таким чином, ДПП має стати основою роз-

витку транспортної інфраструктури [16; 17]. 

Досвід реалізації проектів ДПП із застосу-

ванням різних механізмів взаємодії держави 

і приватного сектора в світі існує вже дов-

гий час і постійно вдосконалюється.  
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1.1 «Контракт на управління» 
(МС – Management Contract) 

1.2 «Договір оренди» (LC – 
Lease Contract) 

2.1 «Відновлення (реконстру-
кція), експлуатація й переда-
вання» (ROT – Rehabilitate, 
Operate and Transfer) 

2.2 «Відновлення, оренда й 
передача» (RLT – Rehabilitate, 
Lease or Rent and Transfer) 

3.1 «Будівництво, оренда і пе-
редача» (BLT – Build, Lease 
and Transfer) 

3.2 «Будівництво, експлуата-
ція і передача» (ВОТ – Build, 
Operate and Transfer) 

3.3 «Будівництво, володіння й 
експлуатація» (ВОО – Build, 
Own, and Operate) 

3.4 «Комерсант» (Merchant) 

3.5 «Оренда» (Rental) 

4.1 «Повна» (Full) 

4.2 «Часткова» (Partial)  
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За даними Європейського інвестицій-

ного банку  за 2010–2019 рр. в Європі кіль-

кість реалізованих ДПП проєктів досягло 

значення 671, з них 122 проєкту припадають 

на сферу транспорту [18]. У 2019 р. євро-

пейський ринок ДПП скоротився на 38% у 

порівнянні з 2018 р., в тому числі в сфері 

транспорту – на 9% (рис. 2). 
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Рис. 2. Європейський ринок за кількістю проєктів та обсягом інвестицій  

за 2012–2020 рр. 

Джерело: [18]  

 

Сукупна вартість реалізованих в Євро-

пі проєктів ДПП за аналізований період до-

сягла 126,8 млрд євро [18]: з них 56% при-

падає на проєкти, які реалізуються в сфері 

транспорту. 

Механізми ДПП широко використо-

вуються у різних сферах економіки і в Укра-

їні (рис. 3). За даними центральних та місце-

вих органів виконавчої влади в Україні ста-

ном на 01.01.2021 р. на умовах ДПП укладе-

но 192 договори, з яких реалізується 39 до-

говорів (29 – концесійних договорів, 6 – до-

говорів про спільну діяльність, 4 – інші до-

говори), 153 договорів не реалізується (118 – 

не виконується, 35 – розірвані / закінчився 

термін дії).  
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Рис. 3. Кількість договорів, укладених на умовах ДПП, які реалізуються станом                      

на 01.01.2021 р. 

Джерело: [19] 
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На користь використання механізму 

ДПП в розвитку інноваційного співробіт-

ництва в умовах циркулярної економіки  

свідчить неспроможність держави самостій-

но в повному обсязі забезпечувати функціо-

нування інноваційного співробітництва. То-

му в нагоді стають не тільки залучення фі-

нансових ресурсів, але й інновації приватно-

го сектору, зменшуючи навантаження на 

бюджет країни та вивільнення бюджетних 

коштів для реалізації інших соціально-

економічних проєктів. Саме це і вказує на 

об’єктивну необхідність та важливість вдос-

коналення технології державно-приватного 

партнерства як інструменту розвитку інно-

ваційного співробітництва в умовах цирку-

лярної економіки, що, на відміну від існую-

чих, базується на консолідованій основі 

стратегічного конкурентного аналізу та  

спектральній модифікації варіантів (сцена-

рії) інвестиційних проєктів як альтернатив-

ного джерела фінансування розвитку ефек-

тивної ринкової інфраструктури шляхом 

симбіозу інтересів та наукового потенціалу 

держави та приватного сектору на конвер-

гентно-синергійній платформі інноваційно-

го співробітництва для досягнення страте-

гічних цілей стійкого розвитку національної 

економіки (рис. 4). 

Технологія державно-приватного парт-

нерства є різновидом організаційно-

господарських технологій (включно з 

управлінськими) [20, с. 50–51; 21, с. 139–

140]. Зміст цього поняття можна визначити 

як сукупність засобів (насамперед, право-

вих), що забезпечують започаткування такої 

форми співпраці носії публічних інтересів 

(держави, органів місцевого самоврядуван-

ня) з приватним бізнесом, управління парт-

нерством та контроль за виконанням парт-

нерами своїх зобов’язань у межах ДПП.   

Технологія державно-приватного партнер-

ства – це комплекс установок, правил ухва-

лення рішень і способів перекладу системи 

із старого (існуючого) положення в новий 

(цільовий) стан, який забезпечує ефективне 

виконання її призначення (місії). Слід відмі-

тити подвійне положення технології дер-

жавно-приватного партнерства: з одного бо-

ку, вона є останньою ланкою в ланцюжку 

цільових орієнтирів: місія – цілі –технологія 

(цільовий аспект), а з іншого – початковою 

ланкою в ланцюжку способів досягнення 

мети: технологія – стратегічний аналіз – 

проект – сценарії реалізації (реалізаційний 

аспект). 

Місією запропонованої технології 

ДПП є створення фінансових умов та спри-

яння залученню інвестицій для реалізації 

національних проєктів з розвитку іннова-

ційного співробітництва. 

Технологія державно-приватного парт-

нерства як інструменту розвитку інновацій-

ного співробітництва в умовах циркулярної 

економіки передбачає реалізацію за основ-

ними етапами: 

–   ідентифікація проєктів та скрінінг; 

− оцінювання проєкту; 

− конкурсна процедура та складання 

угоди; 

− інституціональне середовище. 

На першому кроці – Ідентифікація 

проєктів та скрінінг проводиться ідентифі-

кація потреби, оброблення заявок від потен-

ційних партнерів та скрінінг проєктів. Ре-

зультатом є формування профілю проєкту. 

При оцінюванні проєкту важливим 

елементом є стратегічний аналіз як фунда-

мент для визначення конкурсної процедури 

ДПП одночасно служить і для визначення 

сценаріїв реалізації. Вказаний аналіз перед-

бачає визначення спеціалізації регіону в ці-

лому, оцінку його соціально-економічного 

стану, аналіз інвестиційних потоків та інвес-

тиційного потенціалу з виявленням динамі-

ки параметричних характеристик. 

Під час формування конкурсної про-

цедури та складання угоди відбувається по-

передній відбір потенційних партнерів, які 

надають технічну та фінансово-економічну 

частини конкурсних пропозицій, а також 

ухвалюється перелік учасників для реаліза-

ції проєкту  ДПП з розвитку інноваційного 

співробітництва. 

Вибір кращого учасника для реалізації 

проєкту ДПП та підписання договору відбу-

вається за результатами проведених торгів 

на четвертому етапі технології державно-

приватного партнерства. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ДЖЕРЕЛА 
ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ВСТАНОВЛЕННЯ РАМКОВИХ УМОВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
(ПРОЦЕДУРИ, ПРАВИЛА, ІНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ ЯЗКИ)

МЕТА
1.Створення умов для збільшення інвестицій в інфраструктуру за рахунок розширення 

можливостей фінансування

2.Забезпечення найбільш ефективного використання коштів

3.Використання інновацій

ЕТАПИ ДПП

1.Ідентифікація проєктів та скрінінг

2.Оцінювання проєкту

3. Формування конкурсної процедури та складання угоди

4. Створення інституціонального середовища

1. Ідентифікація потреби (список ідентифікованих проєктів з окремими потребами – «проєктна труба (pipeline)») 
та визначення пріоритетності

2. Аналіз варіантів і методи відбору

3. Технічний опис

4. Складання звіту зі скрінінгу

1. Визначення складу контракту, проєктування технічних вимог та оцінка витрат

2. Розроблення попередньої структури ДПП

3. Розроблення фінансової моделі

4. Оцінка технічної та комерційної реалізуємості

5. Стратегічний аналіз

1. Структурування проєкту 

2. Фінансове структурування

3. Розподіл та структурування ризиків

4. Тестування, маркетинг і комунікації за проєктом до його запуску

5. Визначення кваліфікаційних критеріїв (структурування та складання запиту для подання 
кваліфікаційних документів, конкурсних пропозицій). Складання інших комерційних умов та 

контрольна перевірка

ЕТАПИ ДПП1. Проведення торгів

2. Управління договором (стратегія, реалізація, моніторинг та здача в експлуатацію)

3. Управління договором (експлуатація та повернення)

5. Розроблення сценаріїв реалізації державно-приватного партнерства

2. Ресурсний1. Фінансовий 3. Інвестиційний 4. Інноваційний

 
Рис. 4. Технологія державно-приватного партнерства як інструменту розвитку інноваційного 

співробітництва в умовах циркулярної економіки 
Джерело: розроблено автором 
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Останнім етапом є формування сцена-

ріїв реалізації технології державно-

приватного партнерства в контексті роз-

витку інноваційного співробітництва в умо-

вах циркулярної економіки. Зважаючи на 

багатокомпонентність цілей ДПП можуть 

бути виділені такі сценарії реалізації техно-

логії державно-приватного партнерства:  

– фінансовий, в основі якого лежить 

ідея пріоритетного розвитку тих секторів 

економіки, які в осяжній перспективі забез-

печать значне збільшення рівня бюджетної 

самозабезпеченості та зменшення бюджет-

ного навантаження;  

– ресурсний, що орієнтується на мак-

симальне використання природних можли-

востей (ґрунтових, природно-кліматичних, 

рекреаційних ресурсів) та припускає відхід 

від використовування зовнішніх джерел; ін-

вестиційний, націлений на підвищення      

інвестиційної привабливості для широкого 

залучення як великих вітчизняних, так і за-

рубіжних інвесторів з метою модернізації 

виробничого потенціалу;  

– інноваційний, що припускає істотні 

зміни в механізмах і структурі економічного 

зростання, причому його основним джере-

лом повинні стати результати використання 

інновацій. 

Результатом реалізації вдосконаленої 

технології державно-приватного партнер-

ства є залучення приватних інвестицій для 

розвитку інноваційного співробітництва в 

умовах циркулярної економіки через взає-

модію влади і бізнесу, що дозволить вирі-

шити завдання економічної модернізації 

країни. 

Аналіз ефективності реалізації вдоско-

наленої технології державно-приватного 

партнерства проводиться шляхом:  

– детального обґрунтування соціально-

економічних та екологічних результатів 

здійснення ДПП за результатами аналізу:  

а) економічних та фінансових показ-

ників реалізації ДПП; 

б) соціальних результатів реалізації 

ДПП, включаючи підвищення якості послуг 

та рівня забезпечення попиту на товари (ро-

боти і послуги);  

в) екологічних результатів реалізації 

ДПП з урахуванням можливого негативного 

впливу на стан навколишнього природного 

середовища;   

– обґрунтування підвищення ефектив-

ності проекту в разі його реалізації із залу-

ченням приватного партнера порівняно з 

реалізацією проекту без такого залучення, 

враховуючи ризики здійснення ДПП;  

– визначення соціально-економічних 

та екологічних перспектив після закінчення 

строку дії договору, укладеного в рамках 

ДПП. 

Висновки. Отже, вдосконалення тех-

нології державно-приватного партнерства, 

що є інвестиційним важелем і ефективною 

моделлю управління економікою, як інстру-

менту розвитку інноваційного співробітниц-

тва в умовах циркулярної економіки дозво-

лить: 

– забезпечити симбіоз відносин на 

основі управлінських та економічних кате-

горій (форма власності, фінансові відноси-

ни, механізми управління); 

– реалізувати форми взаємодії між 

державою, науково-дослідними інститутами 

та бізнесом; 

– забезпечити синергетичний ефект та 

створити якісно нове взаємовигідне співро-

бітництво для вирішення значущих соціаль-

но-економічних проблем в умовах цирку-

лярної економіки;  

– посилити конкурентоспроможність 

держави. 

Це буде основою для інтеграції та кон-

солідації зусиль держави, бізнесу та науки 

для функціонування та розвитку інновацій-

ного співробітництва в соціально-

економічному середовищі на основі конвер-

гентно-синергійного підходу, що забезпе-

чить розвиток суспільства в цілому. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ                       

ПОДДЕРЖКИ БАЛАНСА МОДЕЛИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ: НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
О. В. Шкуренко, к. э. н., доцент, 

Государственный университет инфраструктуры и технологий 

 

Методология исследования. Обобщение и системный анализ предоставили возмож-

ность доказать, что технология государственно-частного партнерства является инвестицион-

ным рычагом и эффективной моделью управления экономикой, как инструмент развития ин-

новационного сотрудничества в условиях циркулярной экономики, который позволит обес-

печить симбиоз отношений на основе управленческих и экономических категорий (форма 

собственности, финансовые отношения, механизмы управления); реализовать формы взаи-

модействия между государством, научно-исследовательскими институтами и бизнесом; 

обеспечить синергетический эффект и создать качественно новое взаимовыгодное сотрудни-

чество для решения важных социально-экономических проблем в условиях циркулярной 

экономики; усилить конкурентоспособность государства. 

Результаты. Автором в статье обосновано, что формирование и развитие инновацион-

ного сотрудничества за счет реализации проектов государственно-частного партнерства яв-

ляется достаточно успешным и перспективным, учитывая, как государственные, так и част-

ные цели. Определено, что механизм государственно-частного партнерства является эффек-

тивным инструментом реализации инвестиционного обеспечения поддержки инновационно-

го сотрудничества в государственном управлении социально-экономическим развитием эко-

номики. Уточнена сущность государственно-частного партнерства в развитии инновацион-

ного сотрудничества в условиях циркулярной экономики и проанализированы модели госу-

дарственно-частного партнерства с учетом рисков между государством и частным сектором, 

а также использование механизмов ГЧП в различных сферах экономики в Украине. Предло-

жена технология государственно-частного партнерства как инструмента развития инноваци-

онного сотрудничества в условиях циркулярной экономики. 

Новизна. Разработан научно-практический подход к совершенствованию технологии 

государственно-частного партнерства как инструментария поддержки баланса модели цир-

кулярной экономики на основе паритетности взаимодействия социально-экономических ин-

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2021, №1 245_________________________________________

https://doi.org/10.21552/EPPPL/2009/3/80
http://ppi.worldbank.org/index.aspx
https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2020_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2020_en.pdf
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini&isSpecial=true
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini&isSpecial=true
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini&isSpecial=true
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini&isSpecial=true
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z811_page_30.html


ститутов (государство – бизнес – наука), который базируется на консолидированной основе 

стратегического конкурентного анализа и спектральной модификации вариантов (сценариев) 

инвестиционных проектов. 

Практическая значимость. Определено, что технология государственно-частного 

партнерства как инструмента развития инновационного сотрудничества в условиях цирку-

лярной экономики будет основой для интеграции и консолидации усилий государства, биз-

неса и науки для функционирования и развития инновационного сотрудничества в социаль-

но-экономической среде на основе конвергентно-синергийного подхода, который обеспечит 

развитие общества в целом. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; циркулярная экономика; ин-

струментарий; инновационное сотрудничество; инфраструктура; социально-экономические 

институты; национальная экономика. 

 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL OF MAINTAINING THE BALANCE OF THE 

CIRCULAR ECONOMY MODEL: SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS 

O. V. Shkurenko, Ph. D (Econ.), Associate Professor, 

State University of Infrastructure and Technology 

 

Methods. Generalization and systems analysis provided an opportunity to prove that the 

technology of public-private partnership is an investment lever and an effective model of economic 

management, being a tool for the development of innovative cooperation in a circular economy that 

will provide a symbiosis of relations on the basis of managerial and economic categories (form of 

ownership, financial relations, management mechanisms); to implement forms of interaction be-

tween the state, research institutes and business; to ensure a synergetic effect and create a qualita-

tively new mutually beneficial cooperation to solve significant socio-economic problems in a circu-

lar economy; strengthen the competitiveness of the state. 

Results. The author substantiates in the article that the formation and development of innova-

tive cooperation through the implementation of public-private partnership projects is quite success-

ful and promising, taking into account both public and private goals.  

It is determined that the mechanism of public-private partnership is an effective tool for in-

vestment support of innovative cooperation in public management of socio-economic development 

of the economy. The models of public-private partnership are analyzed taking into account the risks 

between the state and the private sector, as well as the use of PPP mechanisms in various sectors of 

the economy in Ukraine. 

Novelty. There is developed a scientific-practical approach to improving the technology of 

public - private partnership as a tool to maintain the balance of the circular economy model on the 

basis of parity of interaction of socio-economic institutions (state – business – science), based on a 

consolidated basis of strategic competitive analysis and spectral modification (scenarios) ) invest-

ment projects. 

Practical value. It is determined that the technology of public-private partnership as a tool for 

innovation cooperation in a circular economy will be the basis for integration and consolidation of 

state, business and science efforts for the functioning and development of innovation cooperation in 

socio-economic environment based on convergent-synergistic approach, which will promote the 

development of society as a whole. 
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