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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
 

УДК 330.111.4:001                                                                   https://doi.org/10.33271/ebdut/76.009 

 

ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМ ТА ЙОГО СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Н. Є. Федорова, к. е. н., доцент, sandetskaya777@ukr.net,orcid.org/0000-0003-1693-6260, 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

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

ракції – при визначенні сутності категорії «постіндустріалізм»; логічного й історичного – при 

дослідженні процесу еволюції теоретичних концепцій постіндустріалізму; метод класифікацій 

– при зведенні всіх наявних визначень цієї категорії в групи; загального й особливого – при 

встановленні єдності існуючих визначень постіндустріалізму. 

Результати. Встановлено, що на тлі великої кількості визначень постіндустріалізму в 

науковій літературі відсутнє його усталене розуміння. Так, постіндустріалізм трактується вче-

ними як певний тип суспільства, новий його порядок або лад, певна фаза його розвитку, його 

стан, уклад або устрій, зміна або еволюція, а також існує трактування вказаної категорії як 

певної теорії, ідеї, процесу тощо. Доведено, що трактувати постіндустріалізм варто в катего-

ріях нової фази соціально-економічного розвитку суспільства, що полягає в розбудові якісно 

відмінного від індустріалізму суспільного ладу, чи нової соціальної організації, яка сформува-

лася під впливом четвертої інформаційної революції. З’ясовано, що дефініція постіндустріалі-

зму може синтезувати такі його сутнісні компоненти, як «стадія, фаза розвитку» та «новий 

порядок, нова організація суспільства». Зазначено необхідність реалізації трьохкомпонент-

ного підходу до визначення цієї категорії. 

Новизна. Надана сутнісна характеристика постіндустріалізму в якості нової  фази  сус-

пільного розвитку, що реалізується як соціально-економічна організація суспільства, де під 

впливом прогресу науки, знань та інформації домінує третинний сектор виробництва, або 

сфера послуг, внаслідок чого основною цінністю суспільства стає людський капітал (на від-

міну від земельного або виробничо-фінансового) та продуковані ним знання, інформація та 

духовність. 

Практична значущість. Належне категоріальне оформлення поняття постіндустріаліз-

му, тобто визначення його сутності, характеристик та форм прояву, відкриває перспективи 

більш глибокого розуміння його особливостей як середовища, де реалізується весь комплекс 

соціально-економічних відносин суспільства на сучасному етапі його розвитку. 

Ключові слова: індустріалізм, постіндустріалізм, постіндустріальне суспільство, постін-

дустріальна економіка, соціально-економічний розвиток суспільства.  

 

Постановка проблеми. Сучасна епоха 

– це час радикальних соціально-економічних 

трансформацій. З кінця ХХ століття вчені на-

магаються описати та пояснити ті  якісні 

зміни, що відбуваються в різних сферах      

світового розвитку – економічній, політич-

ній, соціальній, соціокультурній тощо. Інду-

стріалізм як капіталістична система машин-

ного виробництва, заснована на максималь-

ному поділі праці та націлена на обмін, тран-

сформується в якісно нову соціально-еконо-

мічну систему, яка, окрім багатьох інших, 

отримала назву постіндустріалізму.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Теорія постіндустріалізму розповсюд-

жується у другій половині XX ст. завдяки 

працям цілої плеяди вчених, перш за все та-

ких зарубіжних дослідників, як Д. Белл [1], 

А. Тоффлер [2], П. Дракер [3], Д. Рісман [4], 

А. Турен [5], Е. Фелпс [6], Г. Тарг [7] та інші. 
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Українські дослідники також не омина-

ють цієї теми, а саме В. Геєць [8], А. Філіпе-

нко [9], А. Чухно [10] та інші вчені,  які,  в 

основному,  досліджують  проблеми транс-

формації суспільства в країнах пострадян-

ського простору. Серед російських вчених це 

питання розглядає В. Іноземцев [11], 

Ю. Яковець [12] та інші. Зокрема, широку 

популярність здобули роботи російського 

вченого В.Л. Іноземцева, на думку якого «те-

орія постіндустріального суспільства» стала 

фактично єдиною соціологічною концепцією 

XX ст., повною мірою підтвердженою істо-

ричною практикою» [11, c.4]. Водночас, не-

зважаючи на популярність в науковій літера-

турі терміну «постіндустріалізм», він досі не 

набув усталеного визначення. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті виступає категоріальне оформлення 

поняття «постіндустріалізм». 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Термін «постіндустріалізм» уперше 

було введено в науковий обіг індійським вче-

ним, дослідником проблем доіндустріаль-

ного розвитку азійських країн А. Кумара-

свамі, який в 1914 р. виніс це поняття у назву 

своєї праці «Нариси постіндустріалізму: сим-

позіум пророцтв щодо майбутнього суспіль-

ства». Під постіндустріалізмом вчений розу-

міє такий стан суспільства, або «перманен-

тну революцію», коли громади кваліфікова-

них ремісників,  спираючись на  свої «інте-

лектуальні та творчі сили»,  витісняють  ін-

дустріальний капіталізм зсередини [13]. У 

1917 р. теоретик англійського ліберального 

соціалізму А. Пенті позначив цим терміном 

ідеальне суспільство, де принципи автоном-

ного виробництва відроджуються заради по-

долання конфліктів індустріальної системи. 

В наступній його праці під назвою «Постін-

дустріалізм» (1922) вчений надав і його       

перше визначення: «постіндустріалізм – це 

стан суспільства, яке постане після розвалу 

індустріалізму», оскільки «індустріалізм 

приречений» [14]. Отже, і А. Курамасвамі, і 

А. Пенті під постіндустріалізмом розуміли 

певний ідеальний стан суспільства, що 

прийде на зміну індустріальному, та в якому 

будуть вирішені основні протиріччя індуст-

ріального соціально-економічного устрою. 

В подальшому термін «постіндустріа-

лізм» в працях вчених починає розглядатися 

в основному в термінах постіндустріального 

суспільства, характеризуючи вже не певний 

його стан, а здебільшого ототожнюючись з 

цим поняттям. Так, американський соціолог 

Д. Рісмен в праці «Відпочинок і праця у пост-

індустріальному суспільстві», розглядає 

останнє як «суспільство дозвілля (leisure 

society)», як теоретичну  конструкцію,  аль-

тернативну індустріальному способу вироб-

ництва, де «вперше у історії величезні маси 

людей зіштовхнулися б із проблемою вико-

ристання вільного часу, а не виконання важ-

кої та нудної роботи та ті соціологічні про-

блеми, які б виникнули у зв’язку з цим» [4, 

с.363].  

Таке ототожнення постіндустріалізму з 

постіндустріальним суспільством закріпив 

відомий американський вчений Д. Белл, який 

у 1965 р. очолив футурологічну комісію 

США. Прогнози до 2000 р., сформульовані 

нею, було опубліковано в журналі «Дедалус» 

і в спеціальній збірці «Назустріч 2000 року. 

Робота триває» (1968), де концепція постін-

дустріального суспільства була репрезенто-

вана як базисна для визначення перспектив 

подальшого розвитку. У 1959 р. Д. Белл, ви-

ступаючи на міжнародному соціологічному 

семінарі в Зальцбурзі (Австрія), уперше ви-

користав поняття  постіндустріального  сус-

пільства для позначення соціуму, у якому ін-

дустріальний сектор втрачає провідну роль 

внаслідок зростаючої технологізації, основ-

ною продуктивною силою стає наука, а дже-

рела розвитку зосереджуються в основному в 

університетах і науково-дослідних устано-

вах, а не в колишніх індустріальних корпора-

ціях [15, с. 22–35].  

Водночас у 1973 р. виходить книга 

Д. Белла «Прийдешнє постіндустріальне сус-

пільство», в якій вчений розглядає постінду-

стріалізм вже як концепцію, «точку зору» на 

суспільну систему та джерела її розвитку, 

ідеальну аналітичну конструкцію, парадиг-

му, соціальну схему, що виявляє нові «вісі» 

соціальної організації та стратифікації в роз-

витку західного суспільства, а також як істо-

ричний тип суспільства, в економіці якого 

пріоритет перейшов від виробництва товарів 

до виробництва послуг, проведення дослід-

жень, організації системи освіти і підви-

щення якості життя; в якому клас технічних 
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фахівців став основною професійною гру-

пою і, що найважливіше, в якому впровад-

ження інновацій ... усе більшою мірою зале-

жить від досягнень теоретичного знання» [1, 

с.56]. Тобто в працях Д. Белла, який вважа-

ється засновником постіндустріалізму, не 

спостерігається однозначного його тракту-

вання.  

Український дослідник А. Чухно, та-

кож ототожнюючи постіндустріалізм з пост-

індустріальним типом суспільства, характе-

ризує останнє як суспільство, яке існує після 

індустріального та визначається як нова, 

вища, стадія цивілізаційного прогресу. Він 

зазначає, що індустріальна та постіндустрі-

альна економіка відрізняються докорінно, 

характеризуються протилежними ознаками: 

матеріальне – нематеріальне виробництво; 

земля, капітал і праця – інформація і знання; 

праця, що базується на матеріальному інте-

ресі – творча праця як внутрішня потреба; 

ринкова економіка – руйнація її [10]. 

В подальшому концепт постіндустріа-

лізму ще більше розширюється та набуває 

значення як «процес найвищої еволюції капі-

талізму» (Г. Тарг, 1976), «глобальний кон-

текст соціально-економічних змін» (П. Дра-

кер, 1995), «новий порядок політичної сис-

теми» (Г. Віленський, 2003), «концепція, по-

няття, що приходить на зміну індустріаль-

ному способу виробництва та відповідним 

нормам життя й розвитку» (В. Іноземцев, 

2000) тощо. 

Отже, у визначенні  поняття  «постін-

дустріалізм» вчені досі не досягли одностай-

ності. Водночас, належне категоріальне   

оформлення зазначеного поняття, тобто ви-

значення його сутності, характеристик та 

форм прояву, ознак, а також результатів, не-

обхідно для глибокого розуміння його особ-

ливостей як середовища, де реалізуються со-

ціально-економічні відносини на сучасному 

етапі розвитку суспільства.  

Таким чином, з метою належного кате-

горіального  оформлення поняття  «постін-

дустріалізм» вважаємо за доцільне застосу-

вати метод класифікацій та звести всі наявні 

визначення цієї категорії в групи за їх кон-

ституціональною ознакою. Це, з нашого пог-

ляду, дозволить викристалізувати сутнісні 

компоненти кожного визначення та порів-

няти їх між собою, що допоможе сформувати 

основу методологічного підходу до констру-

ювання  інтегрального  визначення постін-

дустріалізму.  

На основі проведеного аналізу існую-

чих визначень постіндустріалізму формуємо 

таблицю альтернативних сутнісних  компо-

нентів вказаної категорії (табл. 1).  Аналіз по-

казав, що серед основних підходів до визна-

чення сутності постіндустріалізму доміну-

ють ті, що розглядають останній як певний 

тип суспільства або нації, а також як певну 

стадію, фазу, еру його розвитку. Також серед 

визначень постіндустріалізму зустрічається 

ототожнення його з суспільною системою, 

укладом, соціальним устроєм; певним ста-

ном суспільства; зі зміною або еволюцією   

суспільства; новим порядком, ладом суспіль-

ної системи тощо. 

Отже, пошук інтегральної основи для 

отримання уніфікованого визначення постін-

дустріалізму повинен відбуватись у площині 

з’ясування співвідношень між поняттями 

типу суспільства, нового його порядку чи 

ладу, певної фази його розвитку, його стану, 

укладу або устрою, зміни або еволюції, а та-

кож врахувати можливість трактувати вка-

зану категорію як певну теорію, ідею, процес 

тощо.  

Трактування постіндустріалізму як    

певної концепції, «узагальненої теорії, або 

системи знань про розвиток людської цивілі-

зації, яка визначає методологічні принципи й 

суттєві риси вищої стадії цивілізаційного 

прогресу – постіндустріального суспільства, 

що слідує за індустріальним суспільством» 

[16], з нашого погляду, має повне право на іс-

нування, водночас в межах наявного дослід-

ження воно не може  бути  використане, ос-

кільки нам важливо проаналізувати особли-

вості соціально-економічних відносин на но-

вому етапі розвитку суспільства, тобто   роз-

глянути постіндустріалізм як певні умови 

для функціонування суспільної системи, а не 

теорію, що описує ці умови.  

Підхід, який передбачає трактування 

постіндустріалізму як певного стану суспіль-

ства, який настане після індустріалізму, не-

зважаючи на його хронологічну первинність, 

з нашого погляду, також має певні недоліки. 

Головним чином до них можна віднести ста-

тичність, адже розглядати постіндустріалізм 

як певний стан системи можна лише в якості 
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ідеальної конструкції. При цьому такий стан 

не  передбачає  розвитку, що неможливо в ре-

альних умовах функціонування соціально-

економічної системи. До того ж постіндуст-

ріалізм як певний стан системи ще не набув 

на практиці своєї зрілої форми, тому його ос-

новні характеристики прослідкувати наразі 

неможливо. Ми можемо або передбачати їх 

за допомогою побудови футуристичних кон-

цепції, або користуватися тими знаннями, що 

дає сучасна практика постіндустріалізму, 

який тільки зароджується.  

Ті ж самі недоліки, на нашу думку, має 

підхід, що передбачає ототожнення постін-

дустріалізму з постіндустріальним типом   

суспільства, або  з постіндустріальним  сус-

пільством як таким. Адже така теоретична 

конструкція має високий рівень абстракції та 

не передбачає застосування динамічного під-

ходу до її дослідження.  

В протилежність попередньому під-

ходу, розглядати постіндустріалізм як процес 

зміни або еволюції соціально-економічної 

системи, з нашого погляду, також недоціль-

но, адже сам процес змін є незупинним яви-

щем динаміки й не передбачає існування яки-

хось усталених форм господарювання, що їх 

можна взяти за основу теоретичного аналізу. 

Тобто, згідно з цим підходом, будь-яку які-

сну зміну в індустріальній системі можна 

трактувати як постіндустріалізм. 

З нашого погляду, при визначенні пост-

індустріалізму слід відштовхуватись від уяв-

лення про соціально-економічний розвиток 

як процес переходу від одного суспільного 

ладу до іншого під впливом зовнішніх та  

внутрішніх факторів. Тому найбільш точним 

із наявних визначень постіндустріалізму, на 

нашу думку, є трактування А. Чухна, який 

визначає його як «нову, вищу стадію цивілі-

заційного прогресу» та зазначає, що «індуст-

ріальна та постіндустріальна економіка відрі-

зняються докорінно, характеризуються про-

тилежними ознаками: матеріальне – немате-

ріальне виробництво; земля, капітал і праця – 

інформація і знання; праця, що базується на 

матеріальному інтересі – творча праця як 

внутрішня потреба; ринкова економіка – руй-

нація її» [10, c. 31].Водночас вказане визна-

чення по-перше, не надає змісту та наслідків 

постіндустріалізму, а характеризує лише 

його сутність. По-друге, в ньому розгляда-

ється здебільшого економічний аспект пост-

індустріалізму, тоді як доцільніше, з нашого 

погляду, користуватися системним підходом 

та враховувати весь комплекс соціально-еко-

номічних відносин суспільства. 

Оскільки постіндустріалізм – це те, що 

йде за індустріалізмом, тобто наслідує його, 

при цьому відрізняючись від нього, логічним 

було б перш за все звернутися до визначення 

самого індустріалізму. Так, під індустріаліз-

мом розуміють економічну організацію сус-

пільства, побудовану переважно на механізо-

ваній промисловості, а не на сільському гос-

подарстві, ремісництві чи торгівлі [29].  

Отже, індустріалізм, з нашого погляду, 

слід трактувати як певну соціально-економі-

чну організацію суспільства, що відрізня-

ється від інших домінуванням промислово-

сті, або індустрії, чому він і зобов’язаний 

своєю назвою, адже, незважаючи на склад-

ність такої соціально-економічної конструк-

ції, вказана ознака є її базовою характеристи-

кою. Відштовхуючись від цього та викорис-

товуючи гіпотезу трьох секторів економіки, 

що була розроблена К. Кларком і Ж. Фу-

растьє, постіндустріалізм можна розглядати 

як систему, або суспільну її організацію, в 

якій домінує не промисловість (вторинний 

сектор виробництва), як  в епоху  індустріа-

лізму, і не сільське господарство (первинний 

сектор), як в епоху доіндустріалізму, а його 

третинний сектор, тобто сфера послуг.  

Базуючись на вищезазначеній гіпотезі 

та керуючись динамічним підходом до ана-

лізу сутності соціально-економічних явищ, 

доходимо висновку, що трактувати  постін-

дустріалізм варто в категоріях нової фази со-

ціально-економічного розвитку суспільства, 

що полягає в розбудові якісно відмінного від 

індустріалізму суспільного ладу, чи нової со-

ціальної організації, яка сформувалася під 

впливом четвертої інформаційної революції 

(70-ті роки XX ст.), що зумовлена винаходом 

мікропроцесорної технології і персонального 

комп’ютера. Вона спричинила якісний стри-

бок в системі нагромадження, обробки та пе-

редачі інформації та знань внаслідок про-

гресу ІКТ, оскільки створила технологічну 

основу для подолання будь-яких відстаней 

при передачі інформації, що сприяло об’єд-
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нанню інтелектуальних здібностей і духов-

них сил всього людства. Це, своєю чергою, 

прискорило науково-технологічний розвиток 

суспільства та сприяло новій, четвертій, про-

мисловій революції, що проявилася як «роз-

виток і злиття автоматизованого виробниц-

тва, обміну даних і виробничих технологій в 

єдину саморегульовану систему з якнаймен-

шим або взагалі відсутнім втручанням лю-

дини у виробничий процес» [30]. Завдяки 

вказаним процесам відбувається докорінна 

зміна секторальної структури суспільства, 

що проявилося в домінуванні в сучасних 

умовах третинного й навіть четвертинного 

(інформаційного) секторів економіки як з    

точки зору структури зайнятого населення, 

так і з точки зору вартості виробленого ВВП.  

Отже, з нашого погляду, визначення 

постіндустріалізму може синтезувати такі 

розглянуті нами вище його сутнісні  компо-

ненти, як «стадія, фаза розвитку» та «новий 

порядок, нова організація суспільства», а та-

кож ввібрати в себе концепцію динаміки     

суспільної системи та реалізувати трьохком-

понентний підхід при своїй побудові.  

Так, постіндустріалізм, з нашого по-

гляду, – це якісно нова фаза суспільного роз-

витку, що реалізується як соціально-еконо-

мічна організація суспільства, в якій під 

впливом прогресу науки, знань та інформації 

домінує третинний сектор виробництва, 

або сфера послуг, внаслідок чого основною 

цінністю суспільства стає людський капі-

тал (на відміну від земельного або вироб-

ничо-фінансового) та продуковані ним 

знання, інформація та духовність. 

Зазначене визначення, на відміну від іс-

нуючих, по-перше, дозволяє розглядати 

постіндустріалізм як особливу стадію, або 

фазу, суспільного розвитку, що дає можли-

вість викрісталізувати загальні й особливі 

прояви соціально-економічних відносин на 

цьому етапі в процесі їх динаміки. По-друге, 

вказане визначення містить не тільки сут-

ність вказаного явища та характеризує його 

зміст, а й визначає його наслідки для соці-

ально-економічної системи в цілому, що роз-

криває можливості до аналізу його позитив-

них та негативних впливів. 

Висновки. Належне категоріальне 

оформлення поняття постіндустріалізму, 

тобто визначення його сутності, характерис-

тик та форм прояву, відкриває перспективи 

більш глибокого розуміння його особливос-

тей як середовища, де реалізується весь ком-

плекс соціально-економічних відносин сус-

пільства на сучасному етапі його розвитку. 
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POST-INDUSTRIALISM AND ITS ESSENTIAL CHARACTERISTICS 

N. E. Fedorova, Ph. D (Econ.), Associate Professor,  

SHEI Ukrainian State University of Chemical Technology 

 

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

determining the essence of the category «post-industrialism»; logical and historical – in the study of 

the evolution of theoretical concepts of post-industrialism; method of classifications – when 

summarizing all available definitions of this category into groups; general and special – in 

establishing the unity of existing definitions of post-industrialism. 

Results. It is established that against the background of a large number of definitions of post-

industrialism there is no established understanding of it in the scientific literature. Thus, post-

industrialism is interpreted by scientists as a certain type of society, its new order or system, as a 

certain phase of its development, its state, structure, as change or evolution, and there is an 

interpretation of this category as a certain theory, idea, process, etc. It has been proved that post-

industrialism should be interpreted in terms of a new phase of socio-economic development of 

society, which consists in building a social system qualitatively different from industrialism, or a new 

social organization formed under the influence of the fourth information revolution. It has been found 

that the definition of post-industrialism can synthesize such its essential components as «stage, phase 

of development» and «new order, a new organization of society». The need to implement a three-

component approach to the definition of this category is indicated.  

Novelty. There was provided an essential characteristic of post-industrialism as a new phase of 

social development, implemented as a socio-economic organization of society, where under the 

influence of science, knowledge, and information dominates the tertiary sector of production or 

services sphere. As a result, the main value of society becomes human capital (as opposed to land or 

production and finance) and the knowledge, information, and spirituality produced by it. 

Practical value. Proper categorical design of the concept of post-industrialism, i.e. defining its 

essence, characteristics, and forms of manifestation opens up prospects for a deeper understanding of 

its features as an environment where the whole complex of socio-economic relations of society at the 

present stage of its development. 

Keywords: industrialism, post-industrialism, post-industrial society, post-industrial economy, 

socio-economic development of society. 
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ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ: ГЛОБАЛЬНИЙ 

ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Е. В. Прушківська, д. е. н., професор, НУ «Запорізька політехніка», 

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

М. О. Дворнік, магістр, НУ «Запорізька політехніка», rootsinmymind@gmail.com 

 

Методологія дослідження. Методологічним інструментарієм дослідження є системний 

підхід до наукового пізнання економічних явищ і процесів, адаптований до виявлення проблем 

молодіжної зайнятості на національному та глобальному рівні. Конкретними методами у до-

слідженні послугували: історико-генетичний метод – при дослідженні тенденцій молодіжної 

зайнятості в докризовий, посткризовий та період пандемічної реальності; метод загального та 

особливого – при характеристиці глобальних викликів та їх впливу на молодіжну зайнятість; 

компаративного аналізу – при виявленні тенденцій та особливостей молодіжної зайнятості в 

країнах світу. 

Результати. У статті здійснено теоретичне дослідження особливостей та проблем зай-

нятості в країнах світу в умовах глобальних викликів та економічної нестабільності. На основі 

класифікації проблем молодіжної зайнятості та безробіття виокремлено особливості молодіж-

ної зайнятості, які проявляються в  економічній нестабільності, вразливості, психологічній не-

стійкості та збільшенням в країнах Європейського Союзу NEET – молоді, яка «не працює, не 

навчається». Обґрунтовано, що в розвинених країнах та країнах, які здійснюють трансформа-

ційні реформи, пандемія COVID-19 та процеси «Індустрії 4.0» загострюють проблеми зайня-

тості та збільшують рівень безробіття серед молоді. Через «теорію поколінь» проаналізовано 

покоління Z, яке  найбільше відноситься до категорії молоді і  буде задіяне в найближчий час 

в трудовий процес. 

Новизна. На основі теоретичних та аналітичних узагальнень щодо зайнятості класифі-

ковано та окреслено проблеми молодіжної зайнятості в умовах економічної нестабільності, 

глобальних викликів та постковідної  реальності. 

Практична значущість. Виокремлення та класифікація проблем молодіжної зайнятості 

дозволяє формувати ефективну стратегію зайнятості молоді й розробляти дієвий механізм її 

реалізації, а рекомендації щодо колоборації між сферою бізнесу, освітою, міжнародними та 

державними інституціями слугують підґрунтям мінімізації молодіжного безробіття в країнах 

світу. 

Ключові слова: безробіття, зайнятість, молодіжна зайнятість, глобальний рівень, націо-

нальний рівень, «Індустрія 4.0», COVID-19, NEET-молодь. 

 

Постановка проблеми. Зайнятість – це 

важливий макроекономічний показник, який 

є якісним індикатором функціонування еко-

номіки, як на національному, так і глобаль-

ному рівні. Цей показник відображає: добро-

бут населення, участь у трудовій діяльності 

та  міру включення населення у сферу діяль-

ності, ступінь задоволення суспільних пот-

реб та особистих потреб працівників в опла-

чуваних робочих місцях, в отриманні доходу,  

рівні доходів від трудової діяльності, трива-

лість робочого часу, зайнятість у неформаль-

ному секторі, неповна зайнятість, умови 

праці, вікові та гендерні відмінності на ринку 

праці тощо.  Важливо підкреслити, що зайня-

тість як економічне явище, залежить від де-

мографічних процесів, виступає частиною 

соціальної політики, тобто має демографіч-

ний та соціальний зміст. Стан зайнятості є 

завжди динамічним явищем, яке безперечно 

залежить від циклічності економіки.  Спади і 

підйоми,  а  також різні непередбачувані або  
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слабко передбачувані події, які мають  назву 

шоків (шоки попиту та шоки пропозиції) 

призводять до мінливих процесів в економіці 

країни та світового господарства в цілому.  

Досліджуючи молодіжний сегмент зай-

нятості зазначимо, що він найбільш є вразли-

вими до шоків. Традиційно рівень зайнятості 

серед молоді завжди нижчий, ніж у інших ві-

кових груп, а у періоди спаду безробіття у 

цієї групи зростає набагато вище, ніж в ін-

ших. До причин вразливості можна віднести 

те, що  молоді люди, порівняно з іншими ві-

ковими групами, стикаються з низкою про-

блем при вході на ринок праці. Зокрема, че-

рез відсутність досвіду роботи та невідповід-

ність між навичками, які вони можуть запро-

понувати, та тими, які вимагають роботодав-

ці. Під час глобальної кризи молоді праців-

ники переважно були одними з перших, хто 

втрачав роботу, оскільки їхні тимчасові кон-

тракти не продовжували, а перспективи пра-

цевлаштування молодих випускників на га-

лузевих ринках праці зменшилися. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Молодь традиційно є найбільш соці-

ально активною категорією суспільства. 

Тому будь-яка динаміка змін, зумовлених  

розвитком процесів інтеграції та глобаліза-

ції, відбивається насамперед на ній. Про-

блеми зайнятості та безробіття  молоді  до-

сліджують  експерти міжнародних інститу-

цій: Світового Банку, Міжнародної  Органі-

зації Праці (МОП), Організація економічного 

співробітництва та розвитку (OECD)[1–2], 

Міжнародної Організації з Міграції, та інші.  

Значну увагу приділяють  цій проблемі зару-

біжні та українські вчені. Зокрема, М. Боніол, 

С. Елдер, Г. Ерман, А. Колот,  Е. Лібанова, Л. 

Лісогор, О. Цимбал [3–6], та інші науковці. 

Зайнятість і безробіття- це динамічні про-

цеси, які потребують постійного дослід-

ження в умовах нестійкості економічного  

розвитку та глобальних викликів. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є з’ясування причин та класифікація 

проблем молодіжної  зайнятості  на  націо-

нальному й глобальному рівні, виявлення  

особливостей нових форм зайнятості в пе-

ріод постковідної  реальності. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Особливістю сучасного ринку праці є 

те, що молоді люди конкурують із шукачами 

роботи з більшим досвідом роботи, а на       

ринку пропонується менше робочих місць 

взагалі. Фахівці, стверджують, майбутнє Єв-

ропи залежить від 94 мільйонів європейців у 

віці від 15 до 29 років. Окрім викликів, з 

якими стикаються молоді люди протягом ба-

гатьох поколінь, важливо зазначити, що, су-

часне покоління житиме в епоху повної гло-

балізації (політична проблема) і буде зму-

шене впоратися із старінням населення (де-

мографічна проблема). Молодь найбільше 

постраждала від низки  економічних криз 

(економічна проблема) – кризові явища 1998 

р., світова фінансова криза 2007–2008 років, 

2020 рік-постковідна криза викликана поши-

ренням інфекції COVID-19. 

На сучасному етапі присутні чіткі дис-

пропорції в молодіжному сегменті ринку 

праці, що ведуть до безробіття  та  незайня-

тості молоді.  Проблеми молодіжної  зайня-

тості спровоковані блоком як економічних та 

політичних, так і соціально-демографічних 

проблем (рис.1).  

 

 
 

Рис 1. Класифікація проблем молодіжної зайнятості 

 

Проаналізуємо більш детально еконо-

мічний блок проблем, зокрема  вплив криз на 

зайнятість молоді та виникнення наслідків 

пов’язаних із ними. Безпосереднім наслідком 

глобальної фінансової-економічної кризи 

2007–2009 років стало значне падіння попиту 

на робочу силу. Серйозний характер цієї 

кризи пов'язаний не лише з рівнем та трива-

лістю безробіття, але й зі зниженням якості 
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робочих місць, що надаються молоді. В краї-

нах ЄС, масове безробіття молоді, яке з’яви-

лося внаслідок боргової кризи (мається на 

увазі наслідок глобальної кризи 2007–2008 

рр.) це скоріше структурне безробіття, яке 

стало більш тривалим і відголоски його про-

являються і в період пандемічної реальності. 

На основі статистичних даних проана-

лізуємо участь молоді у зайнятості в докри-

зовий період та посткризовий період. Варто 

зазначити, що рівні участі молоді у складі ро-

бочої сили, а також співвідношення між чи-

сельністю зайнятої молоді та загальною чи-

сельністю населення мають тенденцію до 

зниження. Рівень участі молоді у складі ро-

бочої сили в цілому знизився  з 52,9 до 48,7% 

за період з 2000 до 2011 року, а це означає, 

що у 2011 році кожна друга молода людина у 

світі, не була активним учасником ринку 

праці. В 2011 році кількість зайнятих моло-

дих людей становила 516 млн осіб, що на 16 

млн. осіб більше, ніж 2000 року. Оскільки чи-

сельність молодого населення збільшувалася 

швидшими темпами, ніж зайнятість молоді, 

то частка зайнятої молоді  від  загальної чи-

сельності молодого населення (співвідно-

шення між зайнятою молоддю та загальною 

чисельністю населення) знизилася з 46,2 до 

42,6% за період з 2000–2011 роки [1,7].  Од-

нією з основних причин прояву цих тенден-

цій, можливо, було зростання кількості моло-

дих людей у системі освіти. Але у деяких ре-

гіонах розчарування серед молоді також віді-

грало помітну роль у прояві цих тенденцій.  

Пірнаючи в історію економічного роз-

витку, слід зазначити, що безробіття серед 

молоді не є новим явищем. На наш погляд, 

деструктивними є пропорції, яких досягло 

безробіття серед молоді.  Зокрема, з 1990-х 

років рівень безробіття серед молоді залиша-

вся стабільним і не перевищував 11%. Але 

світова фінансова криза і період поступового 

відновлення, були не найкращі для зайнятос-

ті молоді. У 2009 році, глобальний рівень 

безробіття серед молоді зріс на рекордну ве-

личину, а саме за один рік, з 2008 до 2009 

роки, цей показник  зріс із 11,9 до 12,8%. За 

період з 2007 по 2011 роки, безробіття серед 

молоді у світі збільшилося на 4 млн. осіб. Че-

рез економічні потрясіння безробіття серед 

молоді зростало, швидшими темпами, ніж се-

ред дорослого населення.  

Найбільше молодь постраждала внаслі-

док глобальної кризи у промислово розвине-

них країнах. Зокрема, рівень безробіття серед 

молоді збільшився на 4,1 в. п. в розвинених 

країнах, в країнах  ЄС у 2008–2009 роках та 

на 3,4 в. п.  Рівень безробіття серед молоді, 

що становив 18,1% у 2010 році у розвинених 

країнах та ЄС, є найвищим за всю історію 

статистичного дослідження регіональних по-

казників. Зокрема, в Іспанії та Греції рівень 

молодіжного безробіття подвоївся за період з 

2007 по 2011 роки, і в 2012 р. становив 46 і 

42% відповідно. Щодо Ірландії, то  цей  по-

казник збільшився з 8,5 до 31,9% за той же 

період. В докризовий період у Португалії та 

Італії рівень безробіття серед молоді стано-

вить більше 25%; він перевищує 20% на       

Кіпрі, в Естонії, у Франції, Угорщині, 

Польщі, Румунії, Швеції та Сполученому Ко-

ролівстві [8]. 

В Європейському Союзі  пандемія  за-

гострила проблему безробіття серед молоді. 

Зокрема, до пандемії молодіжне безробіття 

становило 15%, зараз спостерігаємо його  

зростання до 18%. У категорії від 15 до 29 ро-

ків їх кількість складає 4,7 млн. В загальному 

в Європі безробітної молоді приблизно 10 

млн. осіб. Тенденції по країнах наступні: у 

Греції цей показник становить 33%, в Іспанії 

– 32,2% та Італії – 27,1%. Низький рівень без-

робіття в цій категорії спостерігаємо в  Чехії 

та Німеччині-5%, трохи вище  цифри в  Ні-

дерландах – 6% та Польщі – 8% [9]. 

У ринковій ситуації та трудовій реаль-

ності соціальні очікування молоді не виправ-

довуються і призводять до тривожних та де-

пресивних станів, переорієнтації та деграда-

ції базової системи цінностей. Тобто виника-

ють психологічні проблеми.  Зокрема, безро-

біття серед молоді має не тільки негативні 

економічні наслідки для індивіда, але також 

створює психологічний стрес, такий як від-

чуття самотності, безсилля, неспокій, триво-

жність і депресія. Г. Беккер  у своїй роботі 

«Злочин і покарання» показує, як більшість 

безробітних відчувають різні форми психо-

логічного стресу і можуть реагувати на свою 

ситуацію чотирма різними способами: дезор-

ієнтація (60%), що включає відчуття безціль-

ності, непотрібності та соціальної ізоляції; 

розлади здоров'я (15%); відчуття соціальної 
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ізоляції (15%); занепокоєння своїм матеріа-

льним становищем (10%) [10, с.170]. Всі ці 

теоретично описані ситуації, ми часто зустрі-

чаємо у поведінці людей і сьогодні, які пере-

бувають у ситуації стресу. Нинішня неспри-

ятлива  ситуація створює проблеми, які мо-

жуть зашкодити їхнім майбутнім перспекти-

вам і безробіття серед молоді може мати     

довготривалі наслідки. Зокрема, втрата дос-

віду роботи на ранньому етапі життя, матиме 

негативний вплив на майбутні показники   

ринку праці, як з точки зору участі, так і за-

робітків. 

Щодо блоку політичних проблем зай-

нятості, то  ми проаналізуємо  через  моло-

діжну політику та політику занятості молоді. 

Зазначимо, що основним надбанням кожної 

національної економіки та суспільства є мо-

лодь. Розширення прав і можливостей молоді 

шляхом створення сприятливих умов для   

розвитку своїх талантів та активної участі на 

ринку праці має важливе значення для еконо-

мічного й соціального розвитку та для стій-

кості суспільства. Інтеграція молодих людей 

на ринок праці потребує від держав ґрунтов-

них рішень.  

Для вирішення вище зазначених про-

блем країни приймають заходи щодо мінімі-

зації проблем безробіття.  Зокрема, для міні-

мізації безробіття та покращення зайнятості 

у межах Євросоюзу була розроблена «Євро-

пейська стратегія зайнятості», яка прийнята у 

1997 році та програма «Молодь у русі»-2010 

рік. Європейська стратегія зайнятості базува-

лася на чотирьох підвалинах – адаптації, під-

приємництві, працевлаштуванні та рівних 

можливостях. Ця стратегія передбачала дере-

гуляцію ринку праці задля підвищення про-

дуктивності. Основну увагу передбачалося 

приділити профорієнтації, навчанню та акти-

вації (зростання прихильності «моральним і 

етичним принципам», затребуваним для да-

ної роботі). Програма «Молодь у русі» перед-

бачала створення додаткових можливостей 

для переміщення студентів до різних країн 

ЄС у пошуках роботи чи місця в універси-

теті, додаткові можливості для співпраці з єв-

ропейськими державними центрами  зайня-

тості, створення малого бізнесу та форму-

вання механізму надання студентських кре-

дитів. 

Реалії економічного буття свідчать, що 

Європейська стратегія зайнятості не змогла 

забезпечити суттєвого скорочення молодіж-

ного безробіття в низці країн,  тому європей-

ські лідери вирішили створити спецфонд бо-

ротьби з молодіжним безробіттям. Варто, за-

уважити, що умови для існування в ЄС зараз   

для фінансового капіталу та великого біз-

несу, тому тільки зі зміною акцентів щодо фі-

нансового капіталу та втрати виробництва у 

Європі вдасться  вирішити  проблему моло-

діжного безробіття. 

Ще одним чинником, що створює  по-

тенційні проблеми для молоді на сучасному 

етапі вважається «Індустрія 4.0», що має чо-

тири підстави: це  інтероперабельність  (су-

місність), віртуалізація, децентралізація та 

робота в режимі реального часу. Під інтер-

операбельністю розуміється здатність взаєм-

ного інтернет-підключення та спілкування 

людей з кіберфізичними системами та «розу-

мними заводами». Саме завдяки цим техно-

логіям  віртуальна модель виробництва, «ро-

зумної фабрики» використовується в режимі 

реального часу для контролю за роботою 

«розумних машин» та механізмів забезпе-

чення безпеки тих людей, які безпосередньо 

взаємодіють із робототехнічними системами 

[11]. Одним із найважливіших елементів «Ін-

дустрія 4.0» є «Інтернет речей» – концепція 

підключення побутових предметів до інтер-

нету, завдяки чому вони можуть взаємодіяти 

між собою або із зовнішнім середовищем та 

вчиняти дії без участі людини. Тобто це іще 

одна загроза по зайнятості молоді та чинник  

формування безробіття. 

Науково-технічна революція перетво-

рює ринок праці: по-перше, зникають десят-

ки традиційних професій; по-друге, багато 

традиційних професій інноваційно модифі-

кується; по-третє, з'являється ще більше про-

фесій, яких раніше не було і які викликані   

технологічними новаціями. На думку експе-

ртів OCDE [2] та Оксфордського універси-

тету, 50% професій 2030 року поки що не іс-

нують або лише зараз стають  професіями. І  

одночасно, більше половини нинішніх про-

фесій перебувають під загрозою зникнення. 

Нові тренди постіндустріального роз-

витку визначають підвищений попит на нові 

види зайнятості: так званих профілів STEM-

напрямків: Science, Technology, Engineering, 
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Mathematic. У прогнозованому майбутньому 

саме ці спеціальності будуть задавати хід   

цифрової та технологічної революції. 

Варто зазначити, що в умовах розпоча-

тої четвертої промислової революції відбува-

ється повна трансформація зайнятості, яка 

провокує зникнення одних професій та появу 

нових; відбувається витіснення людської 

праці працею роботів, автоматів та інформа-

ційних програм. Об'єктивним наслідком 

постіндустріального розвитку є також неми-

нуче скорочення кількості робочих вакансій, 

зростання безробіття, особливо серед молоді. 

Таким чином, молоді необхідно рухатися в 

напрямку «освіта впродовж життя» та пос-

тійно вдосконалюватися. 

У відповідь на сучасні макроекономіч-

ні, законодавчі, нормативні і технологічні 

зміни у країнах ЄС з’явилися також нові     

форми зайнятості (НФЗ), що включають як 

абсолютно нові форми зайнятості, так і існу-

ючі форми, які переживають нову хвилю   

зростання. Для НФЗ часто характерні дуже 

короткі контракти, посередництво через     

цифрові платформи, а також зміни у тому, як 

організована трудова діяльність та де вона 

здійснюється. Деякі з цих змін також пов'я-

зані з перезавантаженням робочих відносин, 

особливо з погляду форм зайнятості в кон-

тексті зайнятості та самозайнятості. Криза, 

спричинена  COVID-19, показала  зростаючі  

здіб-ності фірм і працівників брати участь в 

економічній діяльності дистанційно. У той 

час як світова спільнота сподівається на від-

новлення після пандемії COVID-19, виника-

ють нові питання щодо довгострокових нас-

лідків пандемії для якості зайнятості та по-

ширеності різних форм зайнятості, які мо-

жуть стати особливо популярними серед мо-

лодих представників сучасного ринку праці. 

Психологічні наслідки пандемії  прояв-

ляються в тому, що більшість молодих людей 

невпевнені у власних кар'єрних перспекти-

вах, оскільки криза створює додаткові склад-

ності на ринку праці та подовжує перехід від 

шкільного навчання до трудового життя. З 

початком пандемії, кожен шостий представ-

ник молоді був змушений припинити тру-

дову діяльність. Багато молодих працівників, 

як правило, працюють в галузях, найбільш 

постраждалих від кризи – таких як технічна 

сфера обслуговування, сфера послуг, торгів-

ля, ресторанний бізнес, туризм. Серед тих, 

хто продовжував працювати в цей період, у 

сорока двох відсотків скоротилися прибутки. 

Тобто вразливі економічні наслідки пандемії 

пронизують усі сфери життєдіяльності мо-

лоді. 

Цікавою є інтерпретація  проблем зай-

нятості через  «теорію поколінь», яку ство-

рили американські вчені на початку 90-х ро-

ків. Сутність цієї теорії полягає в тому, що, 

представники кожного з поколінь  були  на-

роджені в певний період та формувалися під  

впливом одних і тих же подій, тому і мають 

схожі: цінності,  поведінку, способи спілку-

вання та вирішення конфліктів, постановку 

цілей, побудову взаємовідносин, керування 

людьми.  Вчені доводять, що сучасний ринок 

праці повинен підлаштовуватися під ці від-

мінності, якщо прагне привабити представ-

ника того чи іншого покоління. Виділяють 

шість поколінь, але на сучасному етапі най-

більш задіяні в трудових процеси три поко-

ління: X,Y,Z. 

Базуючись на дослідження експертів 

[12] проаналізуємо покоління Z, яке найбіль-

ше відноситься до категорії молоді, яка заді-

яна та буде задіяною в найближчий час в тру-

довий процес. Аналітики наголошують  про 

те, що вже через чотири роки покоління Z 

становитиме майже третину всієї робочої 

сили. Чисельність громадян у віці 15–24 ро-

ків у всьому світі становить понад два мілья-

рди людей. Статистичні дані за 2020 рік сві-

дчать, що рівень безробіття серед покоління 

Z майже вдвічі вищий приблизно у всіх краї-

нах ОЕСР порівняно з старшими колегами 

працездатного віку, бебі-бумерами, поколін-

ням X та міленіумами (покоління Y). За до-

слідженнями молодь у цьому віці займала не-

велику питому вагу у робочій силі (12,5%), 

але експерти зауважують, що у країнах G7 

цей показник знизився на кілька відсоткових 

пунктів. На наш погляд, це пов'язано із сфе-

рами зайнятості покоління Z. Як ми уже за-

значали вище, що студенти або випускники 

коледжів зайняті переважно у сферах: ресто-

ранного бізнесу, туристичної галузі, сектору 

послуг. Із-за локдауну, ці галузі постраждали 

набагато сильніше, ніж промисловість, IT чи 

сільське господарство. 
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Іще однією проблемою молодіжної зай-

нятості а країнах світу, а особливо в Євро-

пейському Союзі є NEET-молоді [13], це ка-

тегорія, яка «не працює, не навчається». Пе-

ребування в категорії NEET-молоді має сер-

йозні несприятливі наслідки для особистості, 

суспільства та економіки в цілому. До широ-

кого спектру соціальних-економічних нас-

лідків можна віднести такі, як незадово-

лення, незахищеність і погане майбутнє пра-

цевлаштування, правопорушення молоді та 

проблеми з психічним і фізичним здоров’ям. 

Представники NEET-молоді  мають більший 

ризик бути політично та соціально відчуже-

ними. У порівнянні зі своїми ровесниками, 

NEET-молодь має значно нижчий рівень по-

літичних інтересів, політичної та соціальної 

включеності в соціум. 

Таким чином, сучасна молодіжна зай-

нятість характеризується економічною не-

стабільністю, вразливістю, психологічною 

нестійкістю. Узагальнюючи вище зазначене, 

виділяємо характерні ознаки молодіжної зай-

нятості в умовах економічної  нестабільності 

та глобальних викликів (рис.2): 

 

 
Рис. 2. Характерні ознаки молодіжної зайнятості на сучасному етапі 

Джерело: складено авторами  

 

Варто зазначити, що для молоді коро-

нокриза стала потрійним ударом. Пандемія 

не тільки позбавляє їх зайнятості, а й зриває 

навчання та професійну підготовку, а також 

створює серйозні перешкоди на шляху тих, 

хто збирається вступити на ринок праці або 

змінити роботу. На думку багатьох експер-

тів, необхідно розробляти дієві стратегії мо-

лодіжної зайнятості та вживати значних за-

ходів, щоб покращити становище молоді,  бо 

у майбутньому країни світу, а особлива кра-

їни ЄС будуть мати справу зі «спадщиною 

коронавірусу» протягом десятиліть. 

Аналітики МОП [14] наголошують  на 

необхідності прийняття у відповідь на кризу 

невідкладних, широкомасштабних та ціле-

спрямованих заходів підтримки молоді, 

включаючи всеосяжні  програми гарантій  

зайнятості та професійної підготовки в роз-

винених країнах, а також програми, що сти-

мулюють зростання зайнятості, та відповідні 

гарантії у країнах з низьким та середнім рів-

нем доходу. 

Висновки. Для комплексного вирі-

шення проблем та найефективнішого регу-

лювання молодіжної зайнятості необхідно 

насамперед встановлення реальної співпраці 

та взаємодії між сферою бізнесу, міжнарод-

ними та державними інституціями, які коор-

динують зайнятість та сферою освіти. Такий 

комплексний підхід та колоборація дозво-

лить оптимізувати й збалансувати зайнятість, 

значно скоротити рівень молодіжного безро-

біття та мінімізувати блоки проблем які ми 

надмірна амбітність сучасної молоді, яка виявляється у їхньому бажанні при 
працевлаштуванні одразу зайняти високу посаду та отримувати високу 
заробітну плату; 

недовіра роботодавців до молодих спеціалістів, яка виявляється у
небажанні брати молодь на роботу, а також працевлаштуванні лише на
низькооплачувані посади або посади з обмеженим спектром обов'язків,
які не передбачають професійного розвитку та кар'єрного просування;

більшість молодих людей після закінчення навчання виявляються
абсолютно не підготовленими до трудового життя. Це пов'язано з тим, що
в рамках сучасних освітніх програм йде загальна професійна підготовка
спеціалістів, спрямована на те, щоб випускники мали змогу
працевлаштуватися за низкою суміжних професій;

невідповідність професій, одержаних випускниками професійних освітніх
установ структурі потреб сучасного ринку праці.
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виокремили й проаналізували в нашому до-

слідженні. 

Молодь – це когорта населення, яка є 

найбільш динамічною, та готовою до змін, є 

креативним поколінням, яке  сприяє іннова-

ціям й творчості в економіці та суспільстві. 

Для того, щоб країни могли повною мірою 

реалізувати цей потенціал та отримати ви-

году від цієї частини населення, молодь по-

винна мати гідні робочі місці та бути  інте-

грованою  у соціум. Імплементувати це мож-

ливо на основі розроблених  стратегій  зайня-

тості та дієвого механізму їх реалізації. 
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PROBLEMS OF YOUTH EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT: GLOBAL AND 

NATIONAL ASPECTS 

E. V. Prushkivska, D.E., Professor, M. О. Dvornik, master student,  

Zaporizhzhia Polytechnic National University  
 

Methods. The methodological tools of the study are a systems approach to scientific knowledge 

of economic phenomena and processes, adapted to identify problems of youth employment at the 

national and global levels. Specific methods in the study are as follows: historical-genetic method – 

in the study of trends in youth employment in the pre-crisis, post-crisis period and the period of pan-

demic reality; method of general and special – in characterizing global challenges and their impact 

on youth employment; comparative analysis – in identifying trends and features of youth employment 

in the world. 

Results. The article provides a theoretical study of the features and problems of employment 

in the world in the context of global challenges and economic instability.  Based on the classification 

of youth employment and unemployment, the features of youth employment, which are manifested 

in economic instability, vulnerability, psychological instability, as well as an increase in the European 

Union NEET – young people who «do not work, do not study». It has been argued that in developed 

countries and countries undergoing transformational reforms, the COVID-19 pandemic and Industry 

4.0 processes exacerbate employment problems and increase youth unemployment. Generation Z, 

which belongs to the category of young people and will be involved in the labor process in the near 

future, is analyzed through the «generation theory». 

Novelty. On the basis of theoretical and analytical generalizations on employment, the prob-

lems of youth employment in the conditions of economic instability, global challenges and postcog-

nitive reality are classified and outlined. 

Practical value. Isolation and classification of youth employment problems allows forming an 

effective strategy of youth employment and developing an effective mechanism for its implementa-

tion, and recommendations for collaboration between business, education, international and govern-

ment institutions serve as a basis for minimizing youth unemployment in the world. 

Keywords: unemployment, employment, youth employment, global level, national level, In-

dustry 4.0, COVID-19, NEET – youth. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ 

 НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ 

 

Ю. Б. Федунь, к. е. н., доцент, ybfedun@yahoo.com, orcid.org/0000-0003-4371-1841, 

Д. С. Голубка, магістр, diana_holubka@ukr.net, orcid.org/0000-0001-7287-045Х, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Методологія дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові 

та спеціальні методи дослідження такі, як: діалектичний метод пізнання – при дослідженні 

еволюції нормативно-правового поля франчайзингу в США, індукції та дедукції – при форму-

ванні гіпотез щодо механізму переддоговірних та постдоговірних відносин між сторонами сто-

совно захисту франчайзі, наукової абстракції – при встановленні сутності франчайзингу, сис-

темний аналіз – при дослідженні взаємодії суб’єктів  франчайзингової діяльності, метод порів-

няння – при співставленні правового середовища реалізації франчайзингу в Україні та зару-

біжних країнах. 

Результати. Проаналізовано різні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців, а також 

положення нормативно-правової бази України та світу щодо визначення поняття «франчай-

зинг». Виявлено сутнісні ознаки франчайзингу та його особливості в залежності від форми, в 

якій франчайзер надає франчайзі товар чи послугу. Визначено основні фактори, що здійсню-

ють вплив на розвиток франчайзингу. Встановлено, що розвиток франчайзингу сприяє зрос-

танню кількості підприємств малого і середнього бізнесу, що позитивно впливає на розвиток 

національної економіки.  

Новизна. На основі дослідження основних принципів ведення успішної підприємниць-

кої діяльності у формі франчайзингу та висвітлення особливостей формування нормативно-

правового забезпечення його ефективного розвитку в розвинутих країнах світу сформовано 

загальні принципи регулювання відносини між франчайзером та франчайзі з метою форму-

вання ефективного його розвитку в Україні. 

Практична значущість. Полягає в аналізі стану та перспективах франчайзингового біз-

несу в Україні, а також у розробці рекомендацій щодо формування нормативно-правового за-

безпечення для його ефективного розвитку.  

Ключові слова:  національна економіка, франчайзинг, міжнародний франчайзинг, фран-

чайзер, франчайзі, правове регулювання франчайзингу, інтеграційні процеси. 

 

Постановка проблеми. Франчайзин-

говий бізнес є рушійною силою світової 

економіки та потужним стимулом для роз-

витку національної економіки в сучасних 

умова інте-граційних процесів. Тенденції 

світової економіки свідчать про зростання 

інтересу до використання франчайзинго-

вого бізнесу.  Міжнародний досвід показує, 

що в умовах кризи  франчайзинг активує 

свою діяльність, оскільки головне його за-

вдання – це розширення мережі та її           

масштабування. Однак потребує  пильної 

уваги дослідження правового забезпечення 

та активізації використання світового дос-

віду для ефективного розвитку малого біз-

несу в Україні, а також його конкурентоз-

датності на світовому ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Вагомий внесок у розвиток даної 

проблеми франчайзингу зробили українські 

та зарубіжні вчені: Бабіч Г., Барановська 

М., Гордеюк А. [1]., Дахно І. [3], Жук Д., 

Магомедова А. [4], О’Браєн Т., Сидоров Я. 

[9], Фернандес Л., О’Браєн Т., Солер Ф. [11] 

Огінок С. [12] та ін. Однак, не достатньо 
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уваги з боку наукових досліджень приділено 

уваги розвитку франчайчинговому бізнесу 

через призму міжнародного та національного 

правового забезпечення. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є дослідження основних принципів ве-

дення успішної підприємницької діяльності у 

формі франчайзингу та висвітлення форму-

вання нормативно-правового забезпечення 

для його ефективного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Ведення успішної підприємницької 

діяльності можливе в сприятливих умовах 

нормативно-правового поля. А оскільки, 

франчайзинг – це особлива форма організації 

підпри-ємництва, діяльність якої базується 

на взаємодії двох або кількох суб'єктів госпо-

дарювання, заснованій на співпраці, що регу-

люється договорами, відповідно й вимагає 

ефективного   формування нормативно-пра-

вового забезпечення. 

Перше законодавство у сфері регулю-

вання договорів франчайзингу було розроб-

лено в США. Прийняття перших законів у 

сфері франчайзингу було спричинено гост-

рою потребою захистити інтереси покупців 

та представників торгівельних мереж, адже в 

60-х роках ХХ ст. в США франчайзинг 

сприймався як відносно легкий засіб швид-

кого збагачення. Відсутність правового регу-

лювання договорів франчайзингу виключала 

можливість притягнення недобросовісних 

франчайзерів до відповідальності. Ціни на 

франшизи безпідставно завищувались, фран-

чайзери не допомагали своїм франчайзі у 

здійсненні підприємницької діяльності, був 

відсутній контроль за якістю товарів та пос-

луг, через що страждали споживачі [9, c.10].  

Однак, у 1971 році в силу розвитку да-

ного виду бізнесу в штаті Каліфорнії був ух-

валений перший  спеціальний  закон  фран-

чай-зингу, який згодом почав діяти ще на те-

риторії 14 штатів [11, с.1]. Суть встановле-

ного закону вимагала від франчайзерів підго-

тувати та розкрити детальну інформації про 

франшизу. У 1995 році відбувся перегляд за-

кону в контексті відповідності його сучасним 

економічним,   суспільним та технологічним 

викликам. 

Досі в США немає безпосереднього ре-

гулювання договірних правовідносин між 

франчайзером та франчайзі, а лише існує пе-

релік питань (23 пункти), відповідно до яких 

франчайзер зобов’язаний щонайменше за 7 

робочих днів до підписання договору фран-

чайзингу  розкрити франчайзі інформацію, 

яка допоможе останньому прийняти рішення 

щодо укладання чи не укладання  договору  

франчайзингу [4]. Тобто франчайзер зо-

бов’язується: 

− надати інформацію про себе та своїх 

посадових осіб (включаючи «судову істо-

рію» протягом останніх 5 років); 

− показати фінансову звітність (за 

останній звітний рік); 

− розкрити зміни у фінансовому стано-

вищі (за останні 3 звітні роки); 

− проінформувати про зміст франшизи 

(вказавши номери реєстраційних свідоцтв на 

об’єкти права  інтелектуальної  власності, за-

гальну кількість франшиз та власних торго-

вих точок, що діяли на кінець минулого звіт-

ного року) [4]. Надання такого роду інформа-

ції допомагає франчайзі прийняти осмис-

ленне та обгрунтоване рішення, щодо капіта-

ловкладень для успішного ведення майбут-

нього бізнесу. У свою чергу франчайзі зо-

бов’язані надати інформацію про розмір усіх 

своїх капіталовкладень у франшизу, а також  

розмір роялті та паушального внеску, які не-

обхідно буде сплачувати франчайзеру. Фран-

чайзі мають надати перелік контрагентів, з 

якими співпрацює франчайзер і з якими ре-

комендовано налагодити господарські пра-

вовідносини.  

В українському законодавстві прак-   

тично відсутня законодавча база ведення 

франчайзингового бізнесу. Основним норма-

тивним документом, що регулює франчай-

зингові відносини, є Кодекс етики франчай-

зингу. Також основні дефініції франчайзингу 

розглянуто в Господарському (гл. 36) та Ци-

вільному (гл. 76) кодексах України. Нажаль, 

в українському законодавстві досі не визна-

чено схожого на досвід у США механізму пе-

реддоговірних та постдоговірних відносин 

між сторонами стосовно захисту  франчайзі. 

Як показує національна практика, франчайзі 

у більшості випадках отримує недостовірну, 

а часто й хибну попередню інформацію про 

франчайзинговий пакет. 

Відтак, відсутність законодавства у 

сфері регулювання франчайзингу створює 
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свободу дій для учасників. Як і франчайзер, 

так і франчайзі залишаються незахищеними 

та діють на свій власний страх і ризик, оскі-

льки на законодавчому рівні гарантій чи за-

хисних державних механізмів для них досі не 

передбачено. Чи не єдиним механізмом захи-

сту франчайзі є зазначення в договорі широ-

кого переліку можливих ризиків між сторо-

нами. 

Вітчизняні та зарубіжні науковці у 

своїх працях часто зазначають, що незважа-

ючи на значну популярність договорів фран-

чайзингу, франчайзинговий бізнес досі не 

має достатньої нормативно-правової  сис-

теми, як  на  національному, так і міжнарод-

ному законодавчому рівнях. У більшості кра-

їнах усі закони чи правила стосуються у тій 

чи іншій мірі переддоговірного розкриття ін-

формації щодо франшизи. Із держав-членів 

ЄС практику  закону  про розкриття інформа-

ції прийняли Франція, Іспанія, Італія та        

Німеччина.  Основним  документом, який  

регламентує сьогодні відносини франчайзи-

нгу на території країн ЄС, є Регламент № 

330/2010 чинний до 2022 року [8]. 

Отже, головним нормативим докумен-

том, який регулює відносини між франчайзе-

ром та франчайзі у світі є Кодекс етики фран-

чайзингу. Як було зазначено раніше, в Укра-

їні діє закон «Про франчайзинг» № 7430, де 

переписано положення глави 76 «Комер-

ційна концесія» Цивільного кодексу Укра-

їни. Українське законодавство ототожнює 

терміни «франчайзинг» та «комерційна кон-

цесія», тому додали до кодексу міжнародну 

термінологію, щоб отримати закон «Про 

франчайзинг». Це можна пояснити тим, що 

розробники законопроекту трактують фран-

чайзинг, як підприємницьку діяльність, а це 

лише спосіб реалізовувати товари та послуги 

для залучення капіталу [7]. 

Для того, щоб чіткіше зрозуміти як пра-

цює українське законодавство на практиці в 

рамках франчайзингового бізнесу, розгля-

немо взаємодію суб’єктів цієї діяльності 

(рис. 1). 

Основним у схемі взаємодії суб’єктів 

франчайзингу є Франчайзер, який володіє то-

варним знаком та фірмовим стилем, користу-

ється популярністю на споживчому ринку та 

надає іншій стороні (франчайзі), право діяти 

від імені франчайзера та під його торговель-

ною маркою.  

Франчайзер у системі один. Друга сто-

рона – франчайзі (можуть  функціонувати де-

кілька) – малі та середні підприємства або ж 

юридичні чи фізичні особи, що купують у   

франчайзера право на ведення підприємни-

цької діяльності.  

Співпраця франчайзера та франчайзі 

здійснюється на договірній основі. У фран-

чайзинговому договорі обумовлюються обо-

в'язки двох сторін, ефективність та стабіль-

ність якої залежить від їх взаємовідносин. 

Слід зазначити, що в українському за-

конодавстві такого поняття як «договір фра-

нчайзингу» немає, тому що законодавець 

щодо врегулювання франчайзингових відно-

син визначив іншу назву для нього – «договір 

комерційної концесії». Правові положення 

цього договору закріплені у главі 36 Госпо-

дарського кодексу України (далі – ГКУ) та у 

главі 76 Цивільного кодексу України (далі – 

ЦКУ) [2;10].  

Першою особливістю правового регу-

лювання франчайзингу в Україні є те, що у 

нас цей вид договорів носить назву «комер-

ційної концесії». Відповідно до ст. 1115 ЦКУ 

за договором комерційної концесії одна сто-

рона (правоволоділець) зобов’язується на-

дати другій стороні (користувачеві) за плату 

право користування відповідно до її вимог 

комплексом належних цій стороні прав з ме-

тою виготовлення та (або) продажу певного 

виду товару та (або) надання послуг. Також 

ст. 1116 ЦКУ визначається, що предметом 

договору комерційної концесії є право на ви-

користання об’єктів права інтелектуальної 

власності (торговельних марок, промислових 

зразків, винаходів, творів, комерційних таєм-

ниць тощо), комерційного досвіду та ділової 

репутації [2]. А згідно зі ст. 366 ГКУ за дого-

вором комерційної концесії одна сторона 

(правоволоділець) зобов’язується надати 

другій стороні (користувачеві) на строк або 

без визначення строку право  використання у 

підприємницькій діяльності користувача 

комплексу прав, належних правоволоділь-

цеві, а користувач зобов’язується дотримува-

тися умов використання наданих йому прав 

та сплатити правоволодільцеві обумовлену 

договором винагороду. Договір комерційної 

концесії передбачає використання комплексу  
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Рис. 1 Схема взаємодії суб’єктів франчайзингу 

Джерело: сформовано за: [3, с.217]. 

 

наданих користувачеві прав, ділової репута-

ції та комерційного досвіду правоволодільця 

в певному обсязі із зазначенням або без за-

значення території використання щодо пев-

ної сфери підприємницької діяльності [10]. 

Відносини оформляють письмовим до-

говором комерційної концесії, сторонами мо-

жуть бути тільки СПД – юридична особа чи 

ФОП (ст. 1117 ЦКУ). Можна передбачити 

передання в користування комплексу набу-

тих прав третім особам – субконцесію (ст. 

1119 ЦКУ). 

Виходячи із змісту ГКУ та ЦКУ та вра-

ховуючи аналогію у правовій природі комер-

ційної концесії та франчайзингу, доцільно за-

значити, що правоволоділець – це франчай-

зер, а користувач – франчайзі; зміст норм у 

двох кодексах, де надаються поняття дого-

вору комерційної концесії і визначається 

його предмет, не є цілком аналогічним, однак 

частково повторюється та взаємодоповню-

ють одна одну. 

Також варто відмітити, що слід корис-

туватися «вітчизняною термінологією» що 

найменше у випадку з внутрішніми догово-

рами. Хоча навіть при використанні терміно-

логії франчайзингу, прийнятої в міжнарод-

ному обороті, українські суди трактують такі 

правовідносини як відносини комерційної 

концесії, отже проблем з тлумаченням у уча-

сників таких правовідносин виникнути не 

повинно [5]. 

Висновки. Велике значення для         

провадження франчайзингового бізнесу в 

країні мають політичні чинники, а саме наяв-

ність законодавчої бази, яка регулює фран-

чайзингові відносини та створює відповідні 

механізми регламентування прав інтелектуа-

льної власності [12]. Нормативно-правове за-

безпечення франчайзингового бізнесу для 

українських підприємців,  має буди  норма-

тивно-правовою під-тримкою, яка сприятиме 

розвитку малого та середнього бізнесу в кра-

їні. Аналіз законодавчого рівня розвитку 

франчайзингу свідчить про те, що він в осно-

вному базується на понятті договору комер-

ційної концесії, за яким передаються:  

1. Комплекс прав на об’єкти інтелекту-

альної власності (знаки для товарів і послуг, 

комерційне найменування, промислові зраз-

ки, винаходи, твори, комерційна таємниця, 
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ноу-хау тощо).  

2. Комерційний досвід.  

3. Ділова репутація [6]. 

Формуючи нормативну-правову базу 

для ефективного франчайзингового бізнесу в 

Україні, слід детально аналізувати та викори-

стовувати позитивний зарубіжний досвід та-

ких країн як США, Європа та Китаї, але ра-

зом з тим враховувати національні особливо-

сті та потреби суб’єктів господарювання в 

Україні [1]. 
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Ivan Franko National University of Lviv 

 

Methods. General and specific methods were used in the process of conducting the research, 

such as: dialectical method of cognition – while studying the evolution of the legal field of franchising 

in the USA; induction and deduction – while forming hypotheses about the mechanism of pre-con-

tractual and post-contractual relations between the parties to protect franchisees; scientific abstraction 

– while establishing the essence of franchising; systems analysis – while studying the interaction of 

franchise activity subjects; method of comparison – while comparing the legal environment of fran-

chising in Ukraine and abroad. 

Results. Different approaches of domestic and foreign scholars, as well as the provisions of the 

legal framework of Ukraine and the world regarding the definition of «franchising» are analyzed. 

There are identified the essential features of franchising and its features depending on the form in 

which the franchisor provides the franchisee with goods or services. The main factors influencing the 

development of franchising are determined. It is established that the development of franchising con-

tributes to the growth of small and medium enterprises, which has a positive impact on the develop-

ment of the national economy. 

Novelty. On the basis of the study of the basic principles of running the successful business in 

the form of franchising and highlighting the specifics of the formation of regulatory and legal support 

for its effective development in developed countries, general principles of regulating the relationship 

between franchisor and franchisee to form its effective development in Ukraine are formed. 

Practical value consists in the analysis of the state and prospects of franchising business in 

Ukraine, as well as in the development of recommendations for the formation of regulatory and legal 

support for its effective development. 

Keywords: national economy, franchising, international franchising, franchisor, franchisee, le-

gal regulation of franchising, integration processes. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ТА ЕКОЛОГІЧНИМ 

РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ ТА РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  
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Методологія дослідження. Дослідження проблем управління соціально-економічним та 

екологічним розвитком регіонів та ризиків виникнення територіальних депресій ґрунтується 

на теоретико-методологічних засадах теорій просторового та регіонального розвитку, іннова-

цій, бюджетування, територіальної конвергенції. Було використано загальнонаукові методи 

дослідження: метод аналізу та синтезу – при дослідженні політики регіонального вирівню-

вання; загального й особливого – при обґрунтуванні специфіки територіального устрою; кла-

сифікацій – при створенні типології ризиків виникнення територіальних депресій.  

Результати. У статті проведено дослідження низки проблем методологічного характеру 

щодо регіонального вирівнювання, бюджетного регулювання, територіального устрою, сти-

мулювання сприятливого інвестиційного клімату для соціально-економічного та екологічного 

розвитку регіонів. Показано дискусійний характер деяких аспектів сучасної регіональної по-

літики розвитку. Проаналізовано ризики виникнення територіальних депресій. Обґрунтовано 

поділ територіальних депресій на природні та техногенні; соціальні, економічні та екологічні; 

локальні, регіональні, національні та глобальні. Побудовано оптимальну модель відносин між 

центром та регіонами на сучасному етапі реформування економіки України. Запропоновано 

агентно-процесний підхід до проєктування кластерів територіального соціально-економічного 

та екологічного розвитку. 

Новизна. На основі узагальнення теоретичних положень окреслено проблеми та запро-

поновано напрями удосконалення управління соціально-економічним та екологічним розвит-

ком з метою запобігання  ризикам виникнення просторових депресій.  

Практична значущість. Класифікація ризиків виникнення просторових депресій, акту-

алізація проблем управління соціально-економічним та екологічним розвитком регіонів дозво-

лить формувати більш ефективну політику регіонального розвитку та забезпечувати стимулю-

вання регіональної економіки. 

Ключові слова: регіон, регіональна економіка, розвиток, просторова депресія, ризик, уп-

равління, соціально-економічний розвиток, екологічний розвиток, інвестиційний клімат, полі-

тика. 

 

Постановка проблеми. З метою забез-

печення економічного зростання України, 

підвищення стандартів життя  людей  неза-

лежно від території проживання, налагод-

ження ефективних інноваційних процесів у 

розвитку продуктивних сил країни, особливо 

в умовах кризових економічних явищ, потре-

бують концептуального перегляду існуючі 

методологічні підходи до формування еконо-

мічної політики та механізмів регулювання 

розвитку регіонів.  

Проблема, яка пов’язана із забезпечен-

ням оптимальної та ефективної територіаль-

ної організації продуктивних сил, полягає у 

тому, що для різнорідних регіонів України 

повинні бути  визначені  економічні  конку-

рентні переваги та подолана міжрегіональна 

диференціація, а також існуюча практика   

розподілу регіонів на донорів та реципієнтів; 

регіональна економіка потребує переорієнта-

ції з ресурсомісткої моделі на наукомістку; 

економічний регіональний розвиток повинен  
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супроводжуватися екологічною конструк-

цією замість деструкції та соціальним гурту-

ванням замість розколу, чого вимагає пара-

дигма сталого розвитку.  

У свою чергу, процес територіальної 

конвергенції на засадах інноваційності та 

сталості гальмується впливом низки чинни-

ків, серед яких: стрімке  поширення  депре-

сивності просторового розвитку, яке спричи-

няє утворення так званих «мертвих» зон на 

території України;  не  обґрунтоване  бюд-

жетне регулювання, яке не чутливо реагує на 

динаміку регіональних економічних проце-

сів та через механізм міжбюджетних транс-

фертів стримує розвиток конкурентного се-

редовища для регіонів та, навпаки, сприяє за-

родженню утриманських настроїв; відсут-

ність обґрунтованих засад еколого-економіч-

ного регулювання розвитку регіонів, що не 

дозволяє формувати регіональну політику на 

принципах збереження наявних природних 

ресурсів для наступних поколінь; низька вза-

ємна узгодженість існуючих механізмів регу-

лювання соціально-економічного розвитку 

регіонів, що призводить до їх суперечливості 

та нівелювання внаслідок цього запланова-

ного ефекту від їх дії. Все вище зазначене  

можна віднести до актуальних методологіч-

них проблем  управління  соціально-еконо-

мічним та екологічним розвитком регіонів, 

нехтування якими може викликати виник-

нення територіальних депресій. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Проблемам регіонального регулювання 

економіки та розробки політики соціально-

економічного та екологічного розвитку при-

святили свої праці чимало зарубіжних вче-

них. У витоків формування сучасних теорій 

та концепцій регіоналізації, просторового  

розвитку, географічного розміщення продук-

тивних  сил та розробки  ефективної  регіо-

нальної політики зростання стояли такі вчені, 

як: Фалуді А. [7], Брундтланд Г. [8], Массер 

І. [9] та інші. У їх працях у різні часи було 

розкрито принципи сталого розвитку, управ-

ління регіонами за моделлю «центр-перифе-

рія», впливу інновацій і трансферу техноло-

гій на територіальну конвергенцію, класте-

ризації економіки регіонів для забезпечення 

її зростання, адміністративно-територіаль-

ного устрою держави та співвідношення  

центру та регіонів у регулюванні регіональ-

ного розвитку. Більшість основоположників 

сучасних концепцій територіального розвит-

ку регіонів висловлювали прихильність до 

ідей децентралізації та сталого розвитку регі-

онів. 

В українській науковій школі  регіона-

лістики та  регіональної  економіки фунда-

ментальні теоретико-методологічні розробки 

належать таким вченим, як: Амоша О. А. [4], 

Геєць В. М. [5], Варналій З. С. [6] та інші. Ук-

раїнська наукова думка була сфокусована на 

обґрунтуванні організаційно-економічних 

механізмів подолання соціальної, економіч-

ної та екологічної депресії гірничодобувних 

регіонів, подолання територіальної диферен-

ціації та демографічної регіональної кризи, а 

також доведенні принципів розподілу еконо-

мічних ресурсів та потужностей у просторі 

для конвертації територіального потенціалу 

у економічну ефективність та зростання. 

Слід відзначити, що чимало науковців 

у своїх дослідженнях удосконалювали теоре-

тико-методологічні засади регіонального   

розвитку різних специфічних сферах [7–9], 

вбачаючи у конкретній економічній галузі 

драйвер соціально-економічного регіональ-

ного зростання. Наприклад, транспортно-ло-

гістичний сектор та галузь відновлювальної 

енергетики розглядаються деякими авторами 

як перспективні для регіональної економіки 

Польщі, оскільки мають відношення до ста-

лого розвитку [7, с.45] та енергоефективності 

[9, с.98]. Навпаки, вчені у [8, с. 5–14] обґрун-

товують, що туризм є основою сучасного не-

промислового розвитку регіонів. На наш по-

гляд, не зважаючи на конкретизацію еконо-

мічних секторів розвитку регіональної еко-

номіки, усі зазначені дослідження можна уза-

гальнити на підставі того, що запропоновані 

авторами підходи характеризуються як ста-

тичні, оскільки не дозволяють проаналізу-

вати розвиток території, як динамічний про-

цес, обмежують сприйняття розвитку певним 

моментом часу замість його вивчення протя-

гом необмеженого терміну, чого вимагає су-

часна парадигма сталого функціонування со-

ціальної, економічної, екологічної складових 

регіональної системи.  

Найбільш поширеними можна назвати 

методологічні підходи, спрямовані на: на-
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прям розвитку, сферу прояву розвитку, мас-

штаб поширення територіальних депресій, 

рівень стабільності змін, ступінь їх динаміч-

ності, рівень управління [10, с.23], джерело 

походження розвитку, його зміст, характер та 

внутрішні фактори [11], відношення еконо-

мічного зростання та інновацій [12, с. 13–14], 

гармонійність, стабільність, збалансованість, 

врівноваженість, конкурентоспроможність, 

безпеку сталого розвитку [13], глибину інте-

грації до світового господарства [14, с. 72–

78] та інші сфери.  

На нашу думку, існуючі підходи до ви-

значення міжрегіональної розбалансованості 

потребують удосконалення. Це пов’язано з 

тим, що вони ґрунтуються здебільшого на 

аналізі соціально-економічної сфери, не до-

статньо враховуючи екологічну складову, що 

вступає у протиріччя з принципами сталого 

розвитку; відображають таку ознаку розвит-

ку, як «за сферою прояву», без прийняття до 

уваги інших різноманітних ознак, що харак-

теризують динаміку, інноваційність, генезис 

розвитку тощо; не достатньо уваги приділя-

ють ризикам виникнення територіальних де-

пресій. Внаслідок виявлених недоліків у іс-

нуючій методиці оцінки регіональних від-

мінностей розвитку можливе некоректне ви-

значення фактичного стану міжрегіональної 

диференціації, не коректна інтерпретація да-

них та не обґрунтоване інформаційне забез-

печення процесу розробки механізмів регу-

лювання розвитку регіонів. 

Незважаючи на значну увагу до пи-

тання стимулювання розвитку регіонів з боку 

вітчизняних та зарубіжних вчених, наявність 

великої кількості наукових праць та прогно-

зів, Україні слід віднайти власну унікальну 

модель розвитку регіонів, побудовану на об-

ґрунтуванні методологічних основ економіч-

ної політики та механізмів регулювання регі-

онального розвитку, що є актуальним для те-

орії регіональної економіки та розвитку про-

дуктивних сил особливо в контексті держав-

ного курсу на підвищення ролі регіонів.  

Таким чином, серед не вирішених пи-

тань проблеми формування методологічних 

засад регіонального розвитку для поперед-

ження виникнення територіальних депресій 

можна відзначити наступні. Формування по-

требують комплексні фундаментальні теоре-

тичні засади забезпечення соціально-еконо-

мічного розвитку продуктивних сил регіонів 

та механізми регулювання та стимулювання 

регіонального розвитку. 

Необхідно виявити першочергові зав-

дання для подолання просторової асиметрії 

розміщення продуктивних сил, обґрунтувати 

методи розвитку депресивних  регіонів, до-

повнити методологію регіонального вирів-

нювання, проаналізувати зарубіжний досвід 

регіональної політики з обґрунтуванням 

шляхів його адаптації до українських реалій, 

надати практичні рекомендації щодо  ефек-

тивного формування кластерів та покра-

щення регіонального інвестиційного клі-

мату. 

Формулювання мети статті. Таким 

чином, метою дослідження є окреслення ме-

тодологічних проблем управління соціально-

економічним та екологічним розвитком регі-

онів для оцінки ризиків та попередження не-

гативних процесів виникнення територіаль-

них депресій. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Для того, щоб сформулювати про-

блеми розвитку продуктивних сил у регіонах 

та окреслити методологічне підґрунтя їх ви-

рішення було здійснено аналіз напрямів дер-

жавної регіональної політики. 

Аналізуючи особливості та чинні пріо-

ритети соціально-економічного розвитку ре-

гіонів України, можна прийти до висновку 

про значимість побудови оптимальної моделі 

відносин між центром та регіонами на сучас-

ному етапі реформування економіки Укра-

їни. При цьому, методологічними передумо-

вами для формування економічної політики 

регіонального розвитку під впливом новітніх 

чинників є врахування принципів самоорга-

нізації регіональної системи, її соціально-

економічної динаміки та державно-при-

ватно-громадського партнерства.  

Ретроспективний аналіз еволюції по-

глядів на цілі та завдання регулювання регіо-

нального розвитку в Україні дозволяє вста-

новити переваги та недоліки різних підходів. 

Головною особливістю підходів до розвитку 

регіональної економіки є те, що всі вони 

спрямовані на задоволення інтересів різних 

суб’єктів: бізнесу, соціуму, держави, у той 

час, коли, наприклад, у Європейській полі-

тиці регіонального розвитку спостерігається 
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орієнтація на пріоритетність цілей надутво-

рення ЄС поряд з інтересами окремих дер-

жав-членів [15, с. 335–342]. Відповідно до 

цього, у різні часи кардинально змінювалися 

пріоритети та цілі регулювання регіональ-

ного розвитку, які просто не встигали бути 

втіленими у життя. 

Вивчення генезису депресивності прос-

торового розвитку дозволило зробити висно-

вок, що й дотепер політика державного регу-

лювання регіонального розвитку з метою 

уникнення загострень соціально-економіч-

них проблем на певних територіях є  не об-

ґрунтованою та не запланованою. 

Аналіз істотних характеристик процесу 

регіонального вирівнювання, теоретико-ме-

тодологічні підходи до визначення яких 

впливають на кінцеву конфігурацію та ефек-

тивність механізмів подолання територіаль-

ної диференціації дозволив систематизувати 

існуючі типи механізмів та на цій основі за-

пропонувати новий підхід до концепції фор-

мування політики регіонального вирівню-

вання в Україні, згідно якого економічно 

ефективною була б політика точкового регі-

онального вирівнювання та підсилення від-

повідальності бізнесу за розвиток регіонів, як 

це доведено у [16, с. 595–607].  

Особливе місце у методологічному під-

ґрунті управління соціально-економічним та 

екологічним розвитком регіонів посідають 

дослідження механізмів бюджетного регу-

лювання, спрямованих на стимулювання    

розвитку регіонів  та їх  конвергенцію. Об-

ґрунтування низки протиріч, існуючих між 

принципами бюджетного регулювання та ре-

гіонального розвитку дозволило висунути гі-

потезу про те, що доречною була б концепція 

трансфертно-варіативного підходу до регу-

лювання бюджетних надходжень відповідно 

до положень Бюджетного Кодексу України. 

Водночас механізми краудфандингу та кра-

удсорсингу  формують  соціальну  відпові-

дальність суспільства та домогосподарств за 

регіональний розвиток, у яких, на відміну від 

бізнес-структур, відсутні протиріччя між 

власними та регіональними цілями розвитку 

[17]. 

З метою  вирішення  проблеми  комп-

лексного регіонального вирівнювання також 

доцільно доповнити існуючу класифікацію 

регіональних відмінностей у розвитку но-

вими ознаками, щоб врахувати нові чинники 

глобального економічного середовища та 

економічної системної динаміки під час 

прийняття управлінських рішень щодо попе-

редження виникнення депресивного стану 

просторового розвитку. 

До методологічних проблем соціально-

економічного та екологічного розвитку регі-

онів слід віднести проблеми адміністратив-

но-територіального устрою, еколого-еконо-

мічних характеристик регіональної еконо-

міки, системи державного управління під час 

формування економічної політики і механіз-

мів регулювання регіонального розвитку. На 

прикладі регіонів України видно, як не упо-

рядкованість існуючої схеми територіально-

адміністративного устрою, не досконалість 

понятійного апарату, суперечливість катего-

рій АТУ Конституції України, не визначе-

ність чіткої процедури утворення районів не-

гативно позначаються на регулюванні регіо-

нального розвитку. 

Екологічна проблематика розвитку ре-

гіонів дедалі стає все гострішою і потребує 

окремої політики для формування потенці-

алу ресурсного забезпечення економіки регі-

онів [18]. Тому, на наш погляд, необхідно   

розглянути можливість регулювання регіо-

нального розвитку при умові дотримання 

структурно-кількісної еколого-економічної 

рівноваги всієї регіональної системи, а також 

з урахуванням сценаріїв розвитку регіональ-

ної економіки  під впливом  еколого-еконо-

мічних «малих» факторів, існування яких 

підтверджено загальнонауковими положен-

нями про складність соціально-економічних 

систем та закономірності їх поведінки. 

Еволюційно-хронологічний метод пі-

знання дозволяє передбачити можливість ви-

користання у практиці моделі вибіркової де-

централізації у державному управлінні роз-

витком регіонів із залученням компаній 

[19].Також важливою методологічною про-

блемою є визначення ефективності та резуль-

тативності надсистеми державного управ-

ління згідно критерію керованості регіональ-

ної підсистеми. 

Дослідження принципів та механізмів 

регіональної політики у інших країнах, пере-

важно з розвинутою ринковою економікою 

показують важливі  розбіжності  з україн-

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2021, №4 35_________________________________________



 

ськими реаліями, які знаходяться у площині 

фінансування регіонального розвитку, узгод-

ження з глобальною або наднаціональною 

політикою, реалізації спеціальних ініціатив з 

територіального розвитку. Необхідно ціле-

спрямовано відібрати суттєві факти, концеп-

ції, моделі, механізми, експертні оцінки регі-

ональної політики країн – діючих та асоційо-

ваних членів ЄС, а також тих, які готуються 

до вступу, на основі чого обґрунтувати опти-

мальну систему та структуру регулювання 

регіонального розвитку, прийнятну для Ук-

раїни з урахуванням євроінтеграційних пріо-

ритетів. Так, на наш погляд, існує чіткий     

системоутворюючий принцип європейської 

регіоналістики та формування регіональної 

економічної політики, який полягає у багато-

рівневій самоідентифікації громадян у межах 

однієї країни.  

Залишається методологічно не опра-

цьованим процес формування кластерних те-

риторіально-виробничих утворень, що скла-

дає частину економічної безпеки регіональ-

ної економіки [20, с. 38–41]. На підставі ана-

лізу рівнів, складових та ефективності регу-

лювання регіонального розвитку на етапах 

від формування до впровадження регіональ-

ної економічної політики можна стверджу-

вати, що релевантним у сучасних економіч-

них умовах є агентно-процесний підхід до 

проектування кластерів. 

Потребує доповнення категоріальний 

апарат, який становить теоретичну основу 

процесу формування регіонального інвести-

ційного клімату, щоб більш глибоко дослі-

дити сутність та динамічні характеристики 

інвестиційного клімату регіону, розробити 

модель його формування та поліпшення.    

Певні аспекти об’єктивної економічної ре-

альності, які характеризуються опортуністи-

чною поведінкою економічних суб’єктів, по-

винні знайти відображення у новітній моделі 

сталого регіонального розвитку, розробленій 

на основі методологічного біхевіоріального 

підходу. 

Як зазначалося вище, методологічні 

проблеми управління соціально-економіч-

ним та екологічним розвитком регіонів мо-

жуть стати негативними чинниками та спри-

яти процесу виникнення територіальних де-

пресій, оскільки містять у собі фактори ризи-

ків нерівномірності територіального розвит-

ку (табл. 1).

Таблиця 1 

Ризики виникнення територіальних депресій 
Класифіка-

ційна ознака 

Тип Обґрунтування  

За джерелом 

виникнення 

Природні Неможливість соціально-економічного розвитку території пов’язана з не-

гативним впливом природних факторів (погіршення клімату, вичерпання 

природних ресурсів для економічно моноструктурних регіонів, природні 

катастрофи, природні умови, що ускладнюють розвиток логістики та ін-

фраструктури тощо) 

Техногенні  Неможливість соціально-економічного розвитку території пов’язана з не-

гативним впливом техногенних факторів (території відчуження через     

техногенні катастрофи, промислові зони працюючих підприємств, не 

придатні для життя) 

За сферою 

прояву 

Соціальні Неможливість соціально-економічного розвитку території пов’язана з ві-

рогідністю виникнення соціальних факторів негативного впливу (демо-

графічний спад, соціально-етнічні конфлікти, гендерна нерівність тощо) 

Економічні Неможливість соціально-економічного розвитку території пов’язана з ві-

рогідністю виникнення економічних факторів негативного впливу (втрата 

ринків збуту, застарілі  виробничі потужності, низька  конкурентоспро-

можність продукції, втрата робочої сили тощо) 

Екологічні Неможливість соціально-економічного розвитку території пов’язана з ві-

рогідністю виникнення екологічних факторів негативного впливу  

За рівнем ви-

никнення 

Локальні Ризики локального характеру виникають на окремих територіях, підпри-

ємствах регіону, але не є притаманними для всього регіону 

Регіональні Ризики, що виникають на всій території регіону і загрожують його соці-

ально-економічному розвитку 

Національні  Ризики зовнішнього характеру по відношенню до регіону, які виникають 

на рівні держави в цілому 

Глобальні Ризики зовнішнього характеру по відношенню до регіону та держави, які 

виникають у міжнародному просторі 
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Зокрема, існують чимало підходів до 

тлумачення сутності регіону, зокрема,  як ад-

міністративно-територіального утворення та 

як території, що являє очевидну спільноту, 

має економічну та соціальну подібність.     

Водночас, існують численні проблеми тепе-

рішнього адміністративно-територіального 

устрою України, які гальмують регіональний 

розвиток. В результаті, незрозумілим та не-

обґрунтованим залишається з’ясування того 

факту, який же підхід слід використовувати 

під час формування ефективної державної 

регіональної політики і розробки механізмів 

регулювання регіонального розвитку. Адже 

від того, що розуміється під поняттям «ре-

гіон» залежать механізми моніторингу та по-

передження соціально-економічних депре-

сій. 

Також дослідники достатньо ґрунтовно 

підходять до аналізу причин виникнення 

просторової депресії, її класифікацій. Однак, 

методи державного впливу на розвиток де-

пресивних моно-міст та регіонів, які вже     

розроблялися для умов України, є  надто за-

гальними, не конкретизованими  та розми-

тими.  Між тим, необхідно більш детально 

розкрити зміст цих методів розвитку депре-

сивних територій, проаналізувати результати 

їх впровадження на окремих територіях, 

якщо облік таких вівся, для того, щоб здій-

снити порівняння з тими методами комплек-

сного саморозвитку депресивних регіонів 

України (на прикладі гірничодобувних), які 

можуть бути розроблені найближчим часом. 

Для цього, на наш погляд, доцільно проана-

лізувати стадії процесу утворення соціально-

економічної депресії регіонів (рис.1).

 
Представляє практичну цінність існую-

чий механізм  оцінки  регіональних  відмін-

ностей. Однак, він суперечить пріоритету 

інноваційного розвитку економіки, тому що 

не враховує показників інноваційної актив-

 

Оновлення виробничого 

потенціалу регіональної 

економіки та підвищення 

кваліфікації кадрів 

Повна заміна виробничого 

потенціалу регіональної 

економіки та перенавчання 

кадрів 

Підтримка процесу оновлення 

виробничого потенціалу 

регіональної економіки та 

перенавчання кадрів 

КЛЮЧОВА ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ: розподіл ресурсів між 

регіонами, які знаходяться на вказаних стадіях процесу утворення соціально-економічної 

депресії 

СТАДІЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕПРЕСІЇ 

Початок депресії Депресія Вихід з депресії 

Наявний високий рівень 

розвитку продуктивних 

сил, але знижується 

рівень їх економічно 

продуктивного 

використання 

Наявний низький рівень 

розвитку продуктивних сил 

(застарілий виробничий 

потенціал), внаслідок чого 

рівень їх економічно 

продуктивного використання 

знижується 

Наявний високий рівень 

розвитку продуктивних сил 

(оновлений виробничий 

потенціал), при тому,що 

рівень їх економічно 

продуктивного використання 

підвищується 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

Стрімкий процес старіння 

виробничого потенціалу при 

збережених технологіях, 

досвіді, знань та умінь його 

використовувати 

Повністю застарілий 

виробничий потенціал при 

втрачених технологіях, 

досвіді, знань та умінь 

його використовувати 

Оновлений виробничий 

потенціал при відсутніх 

технологіях, досвіді, знань та 

умінь його використовувати 

ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

Рис.1 Характеристики розвитку депресивних регіонів залежно від стадії процесу 

утворення соціально-економічної депресії 
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ності регіонів. Між тим, у інноваційно-еко-

номічному розвитку областей України        

можна виділити такі показники, як реалізо-

вана інноваційна продукція відносно до ви-

трат на інноваційну діяльність; витрати на 

виконання наукових робіт на 1 працівника 

наукових установ тощо. Взагалі необхідно 

розробити цілу систему обліку інформації 

щодо інноваційного розвитку регіональної 

економіки. Потребує розрахунків процес 

рейтингування регіонів за їх інноваційним 

розвитком. Це може скласти основу для роз-

поділу бюджетних коштів держави на інно-

ваційний розвиток регіонів, якщо така основа 

буде складена коректно та об’єктивно. 

Під час аналізу існуючих протиріч між 

бюджетним регулюванням та регіональним 

розвитком стає зрозуміло, що держава заці-

кавлена у збільшенні фінансових надход-

жень у бюджет, а приватні економічні 

суб’єкти у їх зменшенні. Така практика при-

таманна економіці України. Адже відомим є 

те, що у деяких розвинутих країнах Європи, 

наприклад, Швейцарії, Швеції, Ліхтен-

штейні, про надійність підприємства судять 

за кількістю сплачених податків. І тому, під-

приємства, навпаки, прагнуть здійснювати 

достатні платежі у бюджет для підвищення 

свого рейтингу. Тоді у якій же площині зна-

ходиться це протиріччя: у економічній або 

ідеологічній та морально-етичній? 

Еколого-економічний регіональний  

розвиток, на наш погляд, повинен ґрунтува-

тися на такому важливому показнику, як при-

ріст обсягів валового регіонального продук-

ту залежно від фактору норми використання 

природних ресурсів на 1 підприємство[21, с. 

65–67]. При цьому показник обсягів валового 

регіонального продукту по кожному виду 

продукції та послуг повинен бути виражений 

в умовних одиницях. Зрозуміло, що при над-

звичайно великій номенклатурі  виробництва 

у регіоні дуже важко буде  привести цю но-

менклатуру до однакових умовних одиниць і 

тому це також потребує досліджень. Воче-

видь, нехтування екологічним розвитком те-

риторій прямо призведе до екологічної тери-

торіальної катастрофи. 

Висновки. Одержані під час наукових 

пошуків та досліджень теоретичні резуль-

тати та висновки є значущими для розвитку 

економічної науки, а саме тієї її частини, яка 

стосується раціонального використання про-

дуктивних сил і регіональної економіки. 

Вони спрямовані на удосконалення існуючих 

теоретико-методологічних засад формування 

економічної політики і механізмів регулю-

вання регіонального розвитку в Україні для 

забезпечення підвищення конкурентоспро-

можності вітчизняних регіонів, подолання 

територіальної диференціації та повноцінної 

інтеграції у європейський соціально-еконо-

мічний простір. У таких аспектах, як форму-

вання кластерних територіально-виробничих 

утворень, забезпечення сталого регіональ-

ного розвитку, підвищення рівня привабли-

вості регіонального інвестиційного клімату, 

подані у роботі теоретичні напрацювання ви-

ходять за межі соціально-економічних та 

екологічних умов України та стосуються    

розвитку наукових підходів до пізнання про-

цесів регіональної економіки, які однаково 

властиві регіонам будь-якої країни. 

У подальшому наукові результати мо-

жуть бути використанні для удосконалення 

державного регулювання, формування еко-

номічної, соціальної та екологічної політики 

як на загальнодержавному, так і на регіона-

льному рівнях, окремими підприємствами 

для оцінки та прогнозування регіонального 

середовища, у якому вони працюють. 
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ISSUES OF MANAGING SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL  

DEVELOPMENT OF REGIONS AND RISKS OF SPATIAL DEPRESSIONS 

M. S. Pashkevich, D.E., Professor, Dnipro University of Technology 

 

Methods. The study of the issues of social, economic and environmental development of re-

gions and the risks of appearance of spatial depressions is based on the theoretical and methodological 

principles of theories of spatial and regional development, innovation, budgeting, territorial conver-

gence and depression. General scientific research methods that were used are the method of analysis 

and synthesis – in the research of regional alignment policy; the method of general and special – in 

substantiating the specifics of the territorial structure; the method of classification – when creating a 

typology of risks of spatial depressions.  

Results. The article examines a number of methodological issues related to regional conver-

gence, budget regulation, territorial organization, stimulating a favourable investment climate for so-

cial, economic and environmental development of regions. The debatable nature of some aspects of 

modern regional development policy is shown. The risks of spatial depressions are analysed, and it is 

substantiated that they are divided into natural and technology-based; social, economic and environ-

mental; local, regional, national and global. Attention is paid to building the optimal model of rela-

tions between the center and the regions at the present stage of reforming the economy of Ukraine. 

An agent-process approach to the design of clusters of spatial social, economic and environmental 

development is proposed.  

Novelty. Based on the generalization of theoretical provisions, the issues and directions of im-

proving the management of social, economic and environmental development, as well as the risks of 

spatial depressions are outlined.  

Practical value. Classification of risks of spatial depressions, accentuation of problems of man-

aging social, economic and environmental development of regions will allow to form more effective 

policy of regional development and to provide stimulation of regional economy. 

Keywords: region, regional economy, development, spatial depression, risk, management, so-

cial and economic development, environmental development, investment climate, policy. 
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ РІВНЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

РОЗВИТКУ  

 

Ю. І. Пилипенко, д. е. н., професор, НТУ «Дніпровська політехніка»,  

pylypenkoYI@gmail.com, orcid.org/0000-0002-4772-1492 

Ю. В. Дубєй, к. е. н., доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», 

yuliya.dubey@gmail.com, orcid.org/0000-0003-3415-3470 

 

Методологія дослідження. При виконанні дослідження було використано наступні ме-

тоди: статистичного аналізу – при дослідженні макроекономічних індикаторів рівня техніко-

технологічного розвитку  економіки; аналізу та синтезу – для виокремлення факторів, що ха-

рактеризують стан техніко-технологічного розвитку економіки України. 

Результати дослідження. У статті проаналізовано стан техніко-технологічного розвит-

ку України. Виділено систему економічних, фінансових, технологічних та інституційних фак-

торів, які на мікроекономічному, макроекономічному та мезоекономічному  рівнях  обумов-

люють низький рівень такого розвитку. Підкреслено безальтернативність інноваційних про-

цесів як механізму техніко-технологічного оновлення суспільства. Обґрунтовано можливість 

застосування окремих складових глобального індексу інновацій для дослідження стану тех-

ніко-технологічного розвитку економіки, а саме: субіндексу «Результати знань та технологій» 

для з’ясування динаміки патентної та публікаційної діяльності національних економічних 

суб’єктів, а також фінансових результатів високотехнологічного експорту; субіндексу  «До-

слідження та розробки» як індикатора якості науково-дослідних робіт та вищої освіти країни; 

субіндексу «Працівники сфери знань» для дослідження потенційних та реальних  умов інно-

ваційних принципів розвитку.  

Новизна. Виокремлено на мікро-, макро- та мезоекономічному  рівнях  систему еконо-

мічних, фінансових, технологічних та інституційних факторів, що зумовлюють низький тех-

ніко-технологічний рівень розвитку економіки України. Обґрунтовано можливість застосу-

вання окремих складових глобального індексу інновацій для дослідження стану техніко-тех-

нологічного розвитку економіки.  

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані органами 

державного управління в процесі розробки та реалізації структурної політики. 

Ключові слова: техніко-технологічний рівень,  технологічний розвиток,  інновації,                             

макроекономічні показники, основні фонди. 

 

Постановка проблеми. Як свідчить су-

часна практика, в епоху глобалізації ключо-

вою умовою для забезпечення як поточних, 

так і довгострокових стійких темпів  еконо-

мічного зростання та підвищення рівня доб-

робуту населення є формування на всіх рів-

нях національної економіки інноваційних 

принципів господарювання. Жорсткі умови 

конкуренції на світових ринках вимагають 

від окремих підприємств та органів держав-

ного регулювання економіки формування та 

реалізації такої політики, яка б сприяла пос-

тійному інноваційному оновленню всіх скла-

дових ведення господарської діяльності, роз-

витку національного людського капіталу та, 

у цілому, підвищенню національної  конку-

рентоздатності в глобальному світі. Досяг-

нення цього можливе лише на основі постій-

ного технологічного оновлення та якісного 

підвищення рівня техніко-технологічного 

розвитку ключових секторів національної 

економіки. Тому науково-обґрунтована та 

збалансована технологічна політика, яка від-

повідає сучасним інноваційним викликам, є 

імперативом сьогодення.  
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Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Проблематика сучасного технічного 

та технологічного рівня розвитку України, 

причин, які зумовлюють низьку інноваційну 

активність в нашій країні достатньо активно 

обговорюється в сучасній вітчизняній науці. 

Так, наприклад, в роботі В. Геєця проаналі-

зовано можливості інноваційної промислової 

політики України та обґрунтовано необхід-

ність реіндустріалізації економіки нашої кра-

їни, у ході якої має бути подолано її техноло-

гічне відставання [1]. В монографії О. Попо-

вича розглядаються принципи державної на-

уково-технологічної та інноваційної полі-

тики, а також  закономірності динаміки нау-

кового потенціалу і технологічного розвитку 

[2]. На пріоритетність інноваційних засад 

економічного розвитку України наголошу-

ють А. Залєвська-Шишак [3], Ю. Ольвінська, 

О. Самотоєнкова, К. Вітковська [4] та інші 

вчені. Разом з тим, зважаючи на суттєве тех-

нологічне відставання нашої країни від про-

відних країн світу та низькі темпи інновацій-

ного оновлення вітчизняної економіки, проб-

лематика форм та методів  техніко-техноло-

гічної модернізації  України буде залишатися 

однією із пріоритетних в наукових дослід-

женнях. 

Формулювання мети статті. Метою 

даного дослідження є аналіз сучасного стану 

техніко-технологічного розвитку України та 

з’ясування факторів, що його визначають.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Сучасна економіка України відзнача-

ється значним відставанням рівня її техніко-

технологічної бази розвитку від провідних 

країн світу. В нашій країні тривалий час спо-

стерігається достатньо виражена тенденція 

технологічної деградації реального сектору, 

а структурні зрушення національної еконо-

міки носять не прогресивний, а, багато у 

чому, регресивний характер.  

Подібні загрозливі негативні тенденції 

зумовлюються  впливом  комплексу  еконо-

мічних, політичних, технологічних та інсти-

туціональних причин, які сформувалися у ре-

зультаті прорахунків економічної політики 

держави та незавершеності необхідних ре-

форм, спрямованих на формування у нашому 

суспільстві розвинутої ринкової системи та 

дієвих механізмів її інноваційного розвитку. 

Сьогодні вітчизняна економіка «… орієнто-

вана на виробництво традиційної індустрі-

альної продукції з низькою валовою доданою 

вартістю, яка реалізується на насичених, без-

перспективних для подальшого розвитку   

ринках… Програми цільової підтримки нау-

кової діяльності та стимулювання розвитку 

високих технологій в Україні фактично не 

працюють. Діюча система фінансування нау-

кової сфери не передбачає доведення науко-

вих розробок до їх комерційного викорис-

тання» [5]. Підтвердженням цього є низькі 

показники динаміки інноваційної діяльності 

промислових підприємств України за 2010–

2020 рр. (табл.1). 

Таблиця 1 

Показники інноваційної діяльності України за 2010–2020 рр. 
 2010 2013 2014 2016 2018 2019 2020 

Кількість інноваційно активних підприємств, 

одиниць 

1462 1715 1609 834 777 782 809 

Питома вага інноваційно активних підпри-

ємств (до загальної кількості промислових 

підприємств), % 

13,9 16,8 16,1 18,9 16,4 15,8 16,8 

Витрати на інновації до загального обсягу реа-

лізованої продукції, % 

0,9 0,9 0,8 0,7 0,4 0,5 0,6 

Кількість упровадженої інноваційної продук-

ції (товарів, послуг) промисловими підприєм-

ствами 

2408 3138 3661 4139 3843 2148  4066 

Кількість упроваджених нових видів машин, 

устаткування, приладів, апаратів, одиниць 

663 942 1314 1305 920 760 647 

Питома вага реалізованої  інноваційної  про-

дукції в загальному обсязі реалізованої  про-

дукції промислових підприємств, % 

3,8 3,93 1,6 - 0,8 1,3 1,9 

Джерело: зведено за [6]. 
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Як свідчать дані таблиці, питома вага 

інноваційно активних підприємств в Україні 

залишається на стабільно низькому рівні в 

13-18%, що в декілька разів нижче, порівняно 

із середньоєвропейськими відповідними по-

казниками. І так незначна питома вага реалі-

зованої інноваційної продукції в загальному 

обсязі реалізованої продукції промислових 

підприємств за останнє десятиліття скороти-

лася вдвічі – з 3,8% у 2010 р. до 1,9% у 2020 

р. Однією із причин подібного стану іннова-

ційної діяльності є постійне зниження частки 

витрат на НДР у ВВП країни. Так, в Україні, 

на відміну від більшості країн Європи, спос-

терігалася негативна динаміка цього показ-

ника – зменшення з 0,75% у 2010 р. до 0,43% 

у 2019 р. Для порівняння, за той же період 

показник частки витрат на НДР у  ВВП  Ні-

меччини зріс з 2,73% до 3,12%, Польщі – з 

0,72% до 1,32%, а в середньому по ЄС – з 

1,92% до 2,14% [6, с.101]. 

Ще одним підтвердженням загрозли-

вих тенденцій техніко-технологічної дегра-

дації реального сектору економіки України є 

високий ступінь зносу її основних фондів. 

Причому, якщо подивитися на дані таблиці 2, 

то негативна ситуація в даній сфері за 10 

останніх років тільки посилювалася. 

 

Таблиця 2 

Ступінь зносу основних фондів України за 2000–2020 рр. , % 

 

Роки 

Ступінь зносу 

Економіка в            

цілому 

Промисловість 

в цілому добувна Переробна 

2000 43,7 47,5 41,8  52,0  

2004 49,3  58,3  49,6  59,3  

2005 49,0  57,9  49,6  59,2  

2006 51,5  58,6  49,9  60,0  

2007 52,6 59,0 49,8 59,7 

2015 60,1 76,9 57,9 75,8 

2016 58,1 69,4 54,6 76,4 

2019 56,9 59,1 36,5 51,4 

2020 58,5 63,9 47,3 63,0 

Зведено за: [7] 
 

Як і в цілому по економіці України, так 

і по її промисловому сектору, ступінь зносу 

основних  фондів зріс.  Особливо небезпеч-

ним є те, що даний показник в переробних га-

лузях промисловості  нашої країни значно 

перевищує середнє значення по економіці. 

Зважаючи на те, що потенційно саме діяль-

ність підприємств переробної промисловості 

може сприяти збільшенню валової доданої 

вартості кінцевої продукції, то не тільки мо-

рально, але й фізично застаріла техніко-тех-

нологічна база це унеможливлює.  

Як результат, вітчизняні переробні га-

лузі спроможні сьогодні експортувати пере-

важно напівфабрикати та продукцію з неви-

сокою  доданою  вартістю, що зумовлює     

низьку конкурентоздатність нашої країни на 

світових ринках.  

Подібні реалії значно зменшують фі-

нансовий та ресурсний потенціал України 

для майбутньої  технологічної  модернізації, 

що в умовах існуючої жорсткої міжнародної 

конкуренції закріплюють за нашою країною 

роль постачальника сировини. 

Подібні приклади існуючого стану            

техніко-технологічного розвитку України 

свідчать про такі наявність системних проце-

сів в національній економічній системі, які 

формують незадовільні  тенденції та об’єк-

тивно заважають формуванню стійких меха-

нізмів до покращення ситуації в даній сфері. 

 На наш погляд, ці процеси, що зумов-

люють низький рівень техніко-технологіч-

ного розвитку нашої країни і які мають місце 

на різних рівнях (мікроекономічному, макро-

економічному та мегаекономічному), можна 

виокремити за дією відповідних груп факто-

рів економічного, фінансового, технологіч-

ного та інституціонального характеру (див. 

рис. 1). 
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Безумовно, виходом з існуючої ситуації 

повинна стати відповідна економічна полі-

тика держави, спрямована, з одного боку, на 

формування умов для підвищення мотивації 

господарюючих суб’єктів до інноваційного 

способу свого розвитку та, з іншого, на дер-

жавну підтримку  тих секторів національної 

економіки, які здатні стати локомотивом за-

гальної технологічної модернізації країни. 

Передусім, на наше переконання, подібна 

підтримка повинна бути спрямована на по-

кращення національного  інтелектуального 

капіталу та розвиток національної інновацій-

ної системи. Ми погоджуємося з тим, що 

«…необхідно сприяти розвитку видів діяль-

ності з високою наукоємністю, тобто перейти 

від низькотехнологічної ресурсної до висо-

котехнологічної інноваційної економіки, а 

державна політика має створювати сприят-

ливі умови насамперед для розвитку вироб-

ництва інтелектуальних продуктів, включа-

ючи можливість їх комерціалізації як в Укра-

їні, так і у решті світу» [8]. 

Одним із важливих індикаторів, здат-

них відображати результати формування за-

сад високотехнологічної інноваційної еконо-

міки є глобальний індекс інновацій. На наш 

погляд, для дослідження стану техніко-тех-

нологічного розвитку економіки найбільш 

доцільними є використання трьох його субін-

дексів – «Результати знань та технологій», 

«Дослідження  та розробки», а  також «Пра-

цівники сфери знань». Динаміка значень цих 

субіндексів за 2018–2020 рр. для 10 країн 

світу, у тому числі й України, наведена в таб-

лиці 3. 

Таблиця 3 

Показники глобального індексу інновацій для деяких країн світу за 2018–2020 рр. 
 

 

Складено за: [9–11] 

 

Важливість саме цих субіндексів для 

з’ясування результативності техніко-техно-

логічного розвитку країни  визначається їх 

економічним змістом та особливістю мето-

дики підрахунку. Так, субіндекс «Результати 

знань та технологій» надає можливість від-

слідковувати динаміку патентної та публіка-

ційної діяльності національних економічних 

суб’єктів, а також фінансових результатів ви-

сокотехнологічного експорту. Субіндекс 

«Дослідження та розробки» сприяє більш   

системному дослідженню якості науково-до-

слідних робіт та вищої освіти країни, а субін-

декс «Працівники сфери знань» є ефектив-

ним в процесі аналізу  потенційних та реаль-

них  умов інноваційних принципів розвитку 

відповідної країни. Як свідчать дані таблиці 

3, за період 2018–2020 рр. певне покращення 

позиції України спостерігається в сфері НДР 

і вищої освіти, проте залишається стабільно 

невисоким за іншими напрямами.  

Висновки. Таким чином, однією із най-

нагальніших потреб сучасної України є необ-

хідність створення сприятливих умов іннова-

ційного розвитку вітчизняної економіки. Іс-

нуючий низький рівень техніко-технологіч-

ного розвитку нашої країни обумовлюється 

дією системи факторів економічного, фінан-

 

№ 

з/п 

 

Країна 

Субіндекси глобального індексу інновацій 

Результати знань 

та технологій 

Дослідження та 

розробки 

Працівники сфери 

знань 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 США 55.6 59.7 56.8 78.9 77.9 77.1 65.7 76.4 69.8 

2 Великобританія 48.2 56.6 54.4 68.8 68.8 68.6 66.0 67.5 59.6 

3 Німеччина 52.2 52.7 51.7 74.0 73.4 72.7 66.2 67.1 65.0 

4 Франція 41.6 45.0 45.1 65.4 64.6 64.4 53.7 66.2 60.6 

5 Японія 48.6 50.8 46.4 77.3 76.3 74.9 62.3 63.1 65.1 

6 Південна Корея 53.3 50.2 49.0 88.6 89.3 88.1 60.6 75.3 77.7 

7 Сінгапур 51.3 50.9 46.1 68.9 61.6 59.7 73.4 71.0 68.5 

8 Китай 56.5 57.2 55.1 59.1 58.8 58.8 85.6 84.9 77.9 

9 Польща 30.2 30.9 32.7 18.8 31.0 31.0 47.7 52.3 44.7 

10 Україна 36.7 34.6 35.1 12.8 11.2 20.5 46.0 45.4 39.0 
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сового, технологічного та інституційного ха-

рактеру, вплив яких на національну еконо-

міку є системним, що породжує стійкі нега-

тивні тенденції подальшої  техніко-техноло-

гічної деградації. Зважаючи на те, що безаль-

тернативним  механізмом  техніко-техноло-

гічного оновлення суспільства, як свідчить 

світова практика, є інноваційні процеси, то  

саме їх активізація і на рівні окремих госпо-

дарюючих суб’єктів, і через реалізацію від-

повідної економічної політики держави, мо-

жуть сприяти загальній технологічній модер-

нізації країни.  
 

Література 
1. Геєць В. М. Інституційна обумовленість 

інноваційних процесів у промисловому розвитку Ук-

раїни / В. М. Геєць // Економіка України. – 2014. – № 

12. – С. 4–19. – URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_12_2 

2. Попович О. С. Науково-технологічна та інно-

ваційна політика: основні механізми формування та 

реалізації : монографія / голов. ред. Б. А. Маліцький ; 

Інститут досліджень науково-технічного потенціалу 

та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. Київ 

: ТОВ «Про формат», 2019. – 342 с. 

3. 3алєвська-Шишак А. Д. Інноваційний тип  

розвитку як пріоритетний стратегічний напрям  дер-

жавної економічної політики / А. Д. 3алєвська-Ши-

шак, Ю. А. Осьмак // Ефективна економіка. – 2021. – 

№ 5. – URL : 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8893.  

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.83 

4. Ольвінська Ю. О. Сучасний стан та тенденції 

розвитку інноваційної діяльності в Україні / Ю. О. 

Ольвінська, О. В. Самотоєнкова, К. В. Вітковська // 

Економіка та держава. – 2021. – № 4. – С. 64–71.  

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.64 

5. Стратегія розвитку високотехнологічних га-

лузей до 2025. – URL : 

https://ips.ligazakon.net/document/NT2490 

6. Наукова та інноваційна діяльність України за 

2020 рік. Статистичний збірник. За редакцією М. Куз-

нєцової. – URL : 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/1

0/zb_Nauka_2020.pdf 

7. Основні засоби України. – URL : 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

8. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяль-

ності на період до 2030 року. – URL : 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-

rozvitku-sferi-innovacijnoyi-diyalnosti-na-period-do-

2030-roku 

9. Global Innovation Index 2018. Energizing the 

World with Innovation. – URL : 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4330  

10. Global Innovation Index 2019. Creating 

Healthy Lives – The Future of Medical Innovation. – URL 

:  https://www.wipo.int/publications/en/de-

tails.jsp?id=4434 

11. Global Innovation Index 2020. Who Will Fi-

nance Innovation? – URL : https://www.wipo.int/publica-

tions/ru/details.jsp?id=4514 

 

References 
 1. Heyets, V.M. (2014). Instytutsiyna 

obumovlenist innovatsiynykh protsesiv u promyslovomu 

rozvytku Ukrayiny. Ekonomika Ukrayiny, (12), 4-19. Re-

trieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_12_2  

2. Popovych, O.S. (2019). Naukovo-

tekhnolohichna ta innovatsiyna polityka: osnovni 

mekhanizmy formuvannya ta realizatsiyi. B.A. Malitskyy 

(Ed.). Kyiv: TOV «Pro format». 

3. Zalievska-Shyshak, A.D., &. Osmak, Yu.A. 

(2021). Innovatsiynyy typ rozvytku yak priorytetnyy 

stratehichnyy napryam derzhavnoyi ekonomichnoyi 

polityky. Efektyvna ekonomika, (5). Retrieved from 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8893. 

 DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.83  

4. Olvinska, Yu.O., Samotoienkova, O.V., & 

Vitkovska, K.V. (2021). Suchasnyy stan ta tendentsiyi 

rozvytku innovatsiynoyi diialnosti v Ukrayini. Ekonomika 

ta derzhava, (4), 64-71.  

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.64  

5. Stratehiya rozvytku vysokotekhnolohichnykh 

haluzey do 2025. Retrieved from https://ips.liga-

zakon.net/document/NT2490  

6. Kuznietsova, M. (Ed.). (2020). Naukova ta 

innovatsiyna diialnist Ukrainy za 2020 rik. Statystychnyy 

zbirnyk. Retrieved from 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/1

0/zb_Nauka_2020.pdf  

7. Osnovni zasoby Ukrainy. Retrieved from 

http://www.ukrstat.gov.ua/  

8. Stratehiia rozvytku sfery innovatsiynoi 

diialnosti na period do 2030 roku. Retrieved from 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-

rozvitku-sferi-innovacijnoyi-diyalnosti-na-period-do-

2030-roku  

9. Global Innovation Index 2018. Energizing the 

World with Innovation. Retrieved from 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4330  

10. Global Innovation Index 2019. Creating 

Healthy Lives – The Future of Medical Innovation. Re-

trieved from https://www.wipo.int/publications/en/de-

tails.jsp?id=4434  

11. Global Innovation Index 2020. Who Will Fi-

nance Innovation? Retrieved from 

https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4514 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIC THEORY______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2021,  №446_________________________________________

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%94%D1%86%D1%8C%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628099


 

MACROECONOMIC INDICATORS OF THE LEVEL OF TECHNICAL  

AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 

Yu. I. Pylypenko, D.E., Professor, Dnipro University of Technology, 

Yu. V. Dubiei, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Dnipro University of Technology 

 

Methods. The following methods were used while conducting the research: statistical analysis 

– while studying the macroeconomic indicators of the level of technical and technological develop-

ment of the economy; analysis and synthesis – while identifying the factors that characterize the state 

of technical and technological development of Ukraine's economy. 

Results. The state of technical and technological development of Ukraine is analysed in the 

article. There is determined the system of economic, financial, technological and institutional factors, 

which at the microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels cause a low level of such 

development. The non-alternative nature of innovation processes as a mechanism of technical and 

technological renewal of society is emphasized.  

There is substantiated the possibility of using some components of the global innovation index 

to study the state of technical and technological development of the economy, namely: the «Results 

of knowledge and technology» sub-index – to determine the dynamics of patent and publishing ac-

tivities of national economic entities and financial results of high-tech exports; the «Research and 

development» sub-index as an indicator of the quality of research works and higher education level 

in the country; the «Knowledge sphere Workers» sub-index – to study the potential and real condi-

tions of innovative principles of development. 

Novelty. The system of economic, financial, technological and institutional factors that deter-

mine the low technical and technological level of development of Ukraine's economy is singled out 

at the micro, macro and mesoeconomic levels. The possibility of applying certain components of the 

global innovation index to study the state of technical and technological development of the economy 

is substantiated. 

Practical value. The results of the study can be used by public administration authorities for 

the development and implementation of structural policy. 

Keywords: technical and technological level, technological development, innovations, macro-

economic indicators, fixed assets. 
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Methods. The research methodological basis is the system of general and special scientific 

methods, in particular such methods as comparison – to evaluate the key parameters of business sys-

tems development; analysis and synthesis – to summarize the study results; mathematical methods 

such as determining the correlation dependence – to analyse the correlation between selected exoge-

nous factors with the key parameters of business systems.  

Results. The list of global indicators that influence the development of business systems is 

proposed. The key parameters of international and domestic business systems development are iden-

tified. The parameters of business systems development are grouped according to the criteria of adapt-

ability, reliability, flexibility, mobility and sufficiency. A set of indicators that determine the devel-

opment of business systems is systematized. The diagnostics of the influence of exogenous indicators 

on the change of key parameters of business systems development is carried out. Strategic guidelines 

for the development of business systems based on diagnostic results are formed. The limitation of the 

research is that the diagnostic methodology does not take into account the specifics of the develop-

ment of business systems in all countries and requires adjustment of relevant factors. 

Novelty. The originality and value of the study lies in the formation of a methodology for di-

agnosing the impact of global indicators on the development of business systems. In monitoring the 

impact of global factors on the development of business systems, it was diagnosed that not all of the 

selected parameters affect the key parameters of business systems development, so when forecasting 

development trends, it is advisable to consider only those that have such an impact. 

Practical value. The list of exogenous factors which it is expedient to use in forecasting of 

development of business systems is offered. The practical implications of the methodology for diag-

nosing the impact of global indicators on the development of business systems can be used in the 

process of strategic management of companies. 

Keywords: business system, global economy indicators, diagnostic, strategic management, de-

velopment trends, correlation, parameters of development. 

 

Statement of problem. The effectiveness 

of the business system depends on the charac-

teristics of the global economy indicators. 

Modern processes of global economic develop-

ment, integration and disintegration, emergence 

of new trends in business interaction, global 

competition, virtualization and networking, 

changes in the level of intra-organizational re-

lations of the business system and relationships 

with the external environment require constant 

monitoring, analysis, diagnosis and corrective 

actions under the influence of global economy 

indicator. Monitoring and diagnostics of the 

global economy indicators allows a comprehen-

sive assessment of all components and effective 

strategic management of the development of 

each enterprise. Identifying trends in the global 

economy ensures the stable state of the business 

system, its competitiveness, and efficiency. 
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The global economy indicator is a com-

plex and multidimensional system that is dy-

namically changing and needs constant study 

and adjustment. Under the global economy in-

dicator we will understand the set of economic 

conditions for  the  development  of  business 

systems. The development of the global econ-

omy is ensured by a set of individual business 

entities, their relationships and environmental 

factors that affect business. 

Every business system has an internal en-

vironment, resources, staff, technology, man-

agement. In this case, the internal environment 

of the business system changes under the influ-

ence of the external environment. It is advisable 

to separate the global business environment by 

the following features: the business environ-

ment is part of the social environment; the ef-

fectiveness of economic processes in the coun-

try provide quality characteristics of the busi-

ness environment; the business environment is 

formed within a certain territory (region, coun-

try), which has appropriate cultural, institu-

tional, legal features; the global business envi-

ronment is formed by external factors of politi-

cal, economic and social influence, the combi-

nation of which forms the conditions for the 

functioning of the business system. Trends in 

the global economy provide an opportunity to 

identify future directions and priorities for busi-

ness systems. 

Aim of the paper. The aim of the re-

search is to study the global trends of the econ-

omy, and to diagnose the influence of global 

economy on the development of business sys-

tems. To achieve this goal, the following tasks 

are set: to characterize the global economy in-

dicators; to determine its features; to outline the 

directions of diagnostics of the global economy 

indicators; to characterize the factors influenc-

ing the global economy; to identify criteria for 

classifying the global business trend; to identify 

trends in the global economy based on interna-

tional ratings and development forecasts; to 

identify key factors that drive change in the 

global economy; to diagnose the relationship 

between the key parameters of business sys-

tems development and global and national 

economy indicators on the example of Arce-

lorMittal international metallurgical company, 

as well as the activities of the Ukrainian divi-

sion of the corporation ArcelorMittal Kryvyi 

Rih, and to form a methodology for forming 

business strategies. 

Analyses of recent papers. Studies of the 

global factors have been conducted by various 

experts, such as Porter [13], Smith [14], 

Chakrabarty & Wang [3], Xu et al.[19], Zinkota 

& Ronkainen [20], Doh et al. [5], Shtal et al. 

[15], Otenko & Parkhomenko [11], Mufudza 

[9], P. Petera et al. [12], Cezarino et al. [2], Har-

veya et al. [6], Teece [17], Kriz & Welch [8], 

Hult et al. [7] etc. Researchers, studying the for-

mation and development of the global economy 

factors, identify key components of success in 

the business, consider various aspects of com-

pany behavior in the global environment, and 

characterize the impact of globalization on the 

development of business systems and more. 

Thus, Porter [13] identifies the key com-

ponents of the success of business systems in 

the business environment. Smith [14] considers 

various aspects of the behavior of business sys-

tems in a global environment. 

Chan Kim & Moborn [4] propose to con-

sider the global environment as a set of spaces; 

two oceans are red and blue. The red ocean co-

vers all sectors of the economy, the existing 

market. Businesses compete to attract consum-

ers to their space. The more manufacturers, the 

less opportunities companies have for develop-

ment. The blue oceans cover unexplored market 

space. These oceans are dominated by coopera-

tion and collaboration, the creation of new 

goods and services and the maximization of 

profits through this. When businesses form new 

industries, or changing market boundaries, blue 

oceans emerge or form. The researchers studied 

the activities of companies that formed the path 

to the blue oceans and their competitors, which 

did not work in innovative areas and remained 

within the red oceans. 

Hult et al. [7] studies the key criteria for 

accurate diagnosis, which are a guide to the suc-

cess of the business system in the international 

market and effective operationalization. Kriz & 

Welch [8] focus on the study of high-tech busi-

ness systems, explore the aspect of uncertainty 

in the process of bringing new technologies to 

the world market, study the interdependence of 

internationalization and innovation. Teece [17] 

develops a multinational company's dynamic 

theory based on its external capabilities, argu-

ing that an effectively developed strategy and 
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identified dynamically changing capabilities 

provide competitive advantages to business 

systems in a global environment that help fore-

cast international business prospects and exer-

cise sound management. 

Cesarino et al. [2] considers the factors 

that support the development of dynamic capa-

bilities of business systems in the direction of 

sustainable management. Harveya [6] studies 

global processes and features of managerial de-

cision-making by managers in a global environ-

ment. The authors study the features of moni-

toring the global environment and the decision-

making process in multinational companies, 

which differs significantly from national com-

panies. 

Nikolić et al. [10] offer a conceptual 

framework for the study of factors influencing 

the development of small and medium enter-

prises. Considering various factors, the authors 

offer a list of the most important ones that de-

termine the crisis or prosperity of a small and 

medium business entity. 

Petera & Soljakova [12] investigate the 

degree of use of strategic management account-

ing methods and the main factors influencing 

the formation of company strategies in the 

Czech Republic. The authors use a quantitative 

approach based on contingency theory, includ-

ing descriptive statistics, correlation analysis 

and regression analysis. Mufudza [9] examines 

the dynamic strategies of modern business, fo-

cusing on the need to dynamically take into ac-

count the capabilities of business systems in a 

changing business environment. The author 

notes that determining the capabilities of busi-

ness systems increases the adaptability and 

flexibility of companies. 

Otenko & Parkhomenko [11] clarify the 

concept of business system and develop a meth-

odological approach to the analysis of the con-

ditions of business systems, the authors propose 

a typology of business systems development 

strategies and the procedure for choosing a 

company strategy in a global environment. 

Shtal et al. [15] study different methods of stra-

tegic analysis are considered, namely: SWOT 

analysis, PEST analysis, STEP analysis, GRID 

matrix, SNW analysis, EFAS form and others 

that allow estimating the factors influencing the 

external environment of the market on the basis 

of which organizations can make effective de-

cisions.  

Zinkota & Ronkainen [20] focuses on the 

need to anticipate changes in the business envi-

ronment in order to form and implement corpo-

rate decisions. Given that the development 

trends of the global environment are multidi-

mensional, the authors propose to use special 

indicators of international business develop-

ment. Doh et al. [5] study the effects of institu-

tional factors on the development of business 

systems in order to determine development 

strategies, which include strategies for interna-

tionalization, borrowing and signaling. The 

choice of development strategy based on the di-

agnosis of institutional factors allows determin-

ing the direction of behavior of the business 

system in the global environment. 

Xu et al. [19] investigated an evolutionary 

approach to dynamic modeling of business sys-

tems in order to plan and manage business pro-

cesses, which allowed defining strategies, algo-

rithms and mechanisms for planning business 

systems. Chakrabarty & Wang [3] substantiate 

the ability of companies to maintain sustainable 

development for a long time, which is provided 

mainly by available resources, innovative de-

velopments, and internalization of develop-

ment, which allows maintaining sustainable de-

velopment indicators. 

In general, researchers focus on several 

parameters of the functioning and development 

of the business. It is advisable to conduct a com-

prehensive assessment of trends in the global 

and national economy in the business activities 

of entities, which will provide an opportunity to 

identify the main directions of business transfor-

mation and forecast the prospects for its devel-

opment. 

Materials and methods. Diagnosis of in-

fluence of global economy indicators is carried 

out in the direction of economic activity in de-

termining the feasibility of entering interna-

tional markets and justifying the scope of future 

international activities; in the direction of for-

mation of the international innovative activity 

at an estimation of efficiency of use of foreign 

technologies, reception of licenses, patents, 

etc.; in the direction of legal support of interna-

tional activity in the use of international norms, 

rules and principles in the process of conduct-

ing foreign economic activity; in the direction 
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of political influence in the process of interac-

tion between institutional authorities and busi-

ness systems; in the direction of cultural inter-

connection when combining several business 

stereotypes, when the relevant business pro-

cesses, business protocol become unified. 

Global changes and transformations are formed 

under the influence of different countries of the 

world. All countries participate in shaping the 

global economy indicators. The formation of 

the global economy indicators is influenced by 

demographic, cultural, legislative, political, 

economic, social, psychological spheres of 

business systems development. 

Consider the definition of criteria for 

classifying the business environment. Grouping 

in the set of components of the business envi-

ronment will allow studying the structure of the 

business environment from the standpoint of a 

systems approach. 

According to the activities of business en-

tities, we can distinguish between internal and 

external business environment. The internal 

business environment is formed by the business 

entity itself, it covers the internal subsystems of 

the enterprise, determines the potential and op-

portunities for future development. Elements of 

the internal environment are goals, resources, 

staff, management system, business organiza-

tion. The internal environment can change un-

der the influence of the external, to which the 

business system can intervene by interacting 

with institutional authorities, NGOs and other 

counterparties, integrating into these structures. 

In the absence of interaction between these 

structures and business, the level of impact on 

the external environment is zero, the business 

system must adapt to various challenges. In this 

case, the business system has no impact on eco-

nomic policy, which may affect the use of anti-

competitive measures, corruption mechanisms, 

business shadowing. In order to obtain satisfac-

tory performance, and sometimes survival, 

businesses may violate the terms of contracts by 

failing to meet financial and sales obligations, 

supplying substandard products, evading taxes, 

and so on. To ensure a balance of interests be-

tween internal and external environment, it is 

advisable to establish cooperation between 

business and contractors, which will help legal-

ize business, unify rules and regulations, stand-

ards of organization and conduct of business, 

minimize the shadow economy, social entrepre-

neurship, democratization of society and gov-

ernment. It should be added that researchers di-

vide the external environment into general and 

specific. The general environment is character-

ized by factors of indirect impact on the busi-

ness system, such as economic status, political 

and international factors, socio-cultural envi-

ronment, infrastructure, scientific, technologi-

cal and innovative development, geopolitical 

situation, natural and climatic conditions, envi-

ronmental norms and standards, market 

changes, integration and disintegration, global-

ization of business processes, etc.  

The specific environment is formed under 

the influence of factors of direct influence, such 

as the level of competition in the market, access 

to financial resources, system of standardiza-

tion and quality control, level of information 

technology development and business process 

of informatization, legal and regulatory tools, 

taxation, corruption and shadowing business, 

system of intellectual property protection, pe-

culiarities of opening and registering a busi-

ness, difficulty of obtaining licenses, barriers to 

doing business, the level of supply and demand, 

support for trade unions, etc. Continuous mon-

itoring of the general and special business envi-

ronment will allow timely detection of threats 

and mitigate their negative impact, adapting the 

business system to the relevant situation. 

The main idea of the study is that deter-

mining the indicators of business systems de-

velopment strategies involves the allocation of 

strategic priorities, types or forms of change in 

the state of their potential, which is manifested 

through its properties of adaptability, reliabil-

ity, flexibility, mobility, sufficiency, etc. : the 

main property of potential is integrity, which is 

the result of the interaction of its components; 

priority of economic goals of the enterprise and 

economic results of its activity, which allow to 

achieve long-term development goals due to the 

effective functioning of business systems; the 

maximum degree of adaptability to changing 

conditions of the internal and external environ-

ment, which is determined by its sustainability 

and economic security. 

The first and second provisions defined 

by the authors allow choosing among all indi-

cators of activity the economic indicators char-
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acterizing profitability of the enterprise (inten-

sity of use of resources, efficiency of economic 

activity and business activity of the enterprise). 

The third provision necessitates the use of indi-

cators of liquidity and financial stability of the 

enterprise. To assess the financial and eco-

nomic development of business systems, indi-

cators of solvency, profitability and business 

activity are used. And although these character-

istics are closely interrelated, they are inde-

pendent areas of analysis. Thus, the main prop-

erties of the state of development of business 

systems should be defined adaptability, reliabil-

ity, mobility and maneuverability, efficiency. 

In the study we form a model for diagnos-

ing the development of business systems, based 

on many indicators of their activities, namely, 

for global business systems: x1 – net sales, x2 

– operating profit, x3 – net assets, x4 – current 

ratio, x5 – return on invested capital, x6 – return 

on assets, x7 – return on investment, x8 – finan-

cial leverage, x9 – return on operating activi-

ties, x10 – average share price, x11 – earnings 

per share, etc. The following performance indi-

cators were used to study domestic business 

systems: x1 – assets, x2 – equity, x3 – net in-

come, x4 – cost of sales, x5 – net profit (loss), 

x6 – return on assets, x7 – return on equity , x8 

– material consumption, x9 – labor intensity, 

x10 - average salary, x11 – profitability ratio. 

Given the significant number of key pa-

rameters, it is advisable to group them accord-

ing to the criteria of adaptability, flexibility, ef-

ficiency and mobility, which reflect the main 

trends in business systems (table 1). 

Given the relatively large amount of sta-

tistics on business systems as a method of mod-

eling and evaluation of strategic priorities, fac-

tor analysis based on the multiple regression 

models was chosen. The description of business 

systems development processes is carried out 

with the help of a system of indicators that char-

acterize the state of these processes.  

Determining the minimum number of fac-

tors that are sufficient to describe the initial sys-

tem of indicators and their correlations is 

solved by the method of principal components. 

According to the standard procedure, a matrix 

of loads of weight coefficients is obtained. Fac-

tor loads are characteristics of the stochastic re-

lationship between the initial features and gen-

eral factors, which in our case are global and 

national indicators of development. To perform 

factor analysis calculations, the module Statis-

tics, Advanced Models, Multiple Regression of 

the statistical package Statistica 13.5 is used.  

Table 1 

Key parameters of business systems develop-

ment according to the criteria of adaptability, 

flexibility, efficiency and mobility 
Criteria for 

business sys-

tems develop-

ment 

Key parameters of business 

systems development accord-

ing to certain criteria 

Adaptability Net sales, net profit, cost, net 

assets, current ratio 

Flexibility Operating margin, equity, net 

turnover as a percentage of 

sales, ratio of net debt to equity, 

turnover of fixed assets, ratio of 

equity to assets 

Efficiency Return on assets, return on eq-

uity, material consumption, la-

bor intensity, profitability ratio 

Mobility Return on investment, financial 

leverage, average share price, 

earnings per share 

Source : [11] 

To test the hypothesis of the impact on 

key performance indicators of global economy 

indicators, the following global indicators were 

selected for the study of global corporations: 

Var 1 – consumer price index, Var 2 – change 

the balance of the current account, Var 3 – GDP 

growth rate at constant prices, Var 4 – change 

in GDP at purchasing power parity, Var 5 – 

GDP growth rate per capita,% Var 6 – GDP de-

flator, Var 7 – market capitalization,% Var 8 – 

average world price of Brent oil, dollars per 

barrel Var 9 – change of quotations on the Dow 

Jones index,% Var 10 – change of quotations 

on the index S@P,% Var 11 – change of quota-

tions on the FTSE index,%. 

For the study of Ukrainian business sys-

tems, national indicators of economic develop-

ment were added as parameters of influence, 23 

indicators were selected as studied parameters, 

among which: Var 1 – nominal GDP growth 

rate in hryvnia equivalent,%  Var 2 – growth 

rate of nominal GDP in dollar equivalent,% Var 

3 – inflation index,% Var 4 – dynamics of ex-

ternal debt,% Var 5 – index of real wages,% 

Var 6 – unemployment rate,% Var 7 – export-

import coverage ratio, Var 8 – index of indus-
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trial production,% Var 9 – volume of direct in-

vestment of the world in the economy of 

Ukraine, million dollars Var 10 – balance of in-

vestment activity in Ukraine,% Var 11 – offi-

cial exchange rate of hryvnia against the dollar 

(average for the period), Var 12 – official ex-

change rate of hryvnia against the euro (average 

for the period), Var 13 – hryvnia devaluation 

index, Var 14 – average world price of BRENT 

oil, in dollars per barrel Var 15 – producer price 

index, Var 16 – share of performed scientific 

and scientific-technical works in GDP,% Var 

17 – share of enterprises engaged in innova-

tion,% Var 18 – share of unprofitable enter-

prises in Ukraine,% Var 19 – return on assets of 

Ukrainian banks,% Var 20 – return on equity of 

Ukrainian banks,% Var 21 – change of quota-

tions on the Dow Jones index 30,% Var 22 – 

change of quotations on the index S@P 500,% 

Var 23 – change of quotations according to 

FTSE index 100,%. The fact of non-linearity of 

the original data is not in doubt. We analyze the 

importance of independent factors and the de-

gree of their influence on the initial parameters, 

determine the functional dependence Y = f (Y1, 

X1, X2,…., Xn). To confirm the methodology 

of formation and selection of these types of de-

velopment strategies, an analysis was con-

ducted on the example of enterprises in the ma-

chine-building and metallurgical industries. 

Business systems, which in recent years have 

been included in the TOP of corporations in the 

world, have been chosen as objects of diagnos-

ing the relationship between the key parameters 

of business systems development on exogenous 

factors of global influence. The study was con-

ducted on the example of the activities of Arce-

lorMittal, an international metallurgical com-

pany, as well as the activities of the Ukrainian 

division of the corporation ArcelorMittal 

Kryvyi Rih. The initial data on the key perfor-

mance indicators of these companies in 2013–

2019 are presented on the official websites of 

the companies [1]. 

The correlation analysis conducted in the 

Statistica package allowed us to assess the rela-

tionship between exogenous factors and key pa-

rameters of business systems. The existence of 

a factor relationship was clarified using pair 

wise correlation coefficients. The results of the 

analysis proved that not all selected exogenous 

factors correlate with the key parameters of 

business systems. Such factors were excluded 

from the list of exogenous variables when 

building a diagnostic model and, accordingly, 

forecasting the future state of business system 

development. The interdependence of factors 

and variables obtained as a result of analysis is 

presented in table 2. 

 

Table 2 

Correlation matrix of key ArcelorMittal parameters and global indicators 

Parameters 
 

Con-

sumer 

price in-

dex 

Chang-

ing the 

current 

account 

balance 

GDP 

growth 

rate at 

constant 

prices 

Change 

in GDP 

at pur-

chasing 

power 

parity 

GDP 

growth 

rate per 

capita 

GDP de-

flator 

Market 

capitali-

zation,% 

The aver-

age 

world 

price of 

Brent oil 

Change of 

quotations 

according 

to the 

Dow 

Jones in-

dex 

Change of 

quotations 

according 

to the S @ 

P index 

Change of 

quotations 

according 

to the 

FTSE in-

dex 

Net sales 
 

0,819 –0,165 –0,497 0,264 –0,032 0,280 –0,584 0,871 0,078 0,26010 –0,2682 

Operating profit 
 

0,308 0,450 –0,374 –0,633 –0,315 –0,662 –0,573 0,043 0,128 –0,0442 –0,0750 

Net assets 
 

0,775 –0,016 –0,678 0,278 –0,185 0,217 –0,666 0,920 0,238 0,41884 –0,0736 

Current ratio 0,898 –0,313 –0,382 0,243 –0,221 –0,045 –0,682 0,524 –0,169 0,00289 –0,3145 

Return on in-

vested capital 
 

0,396 0,595 –0,448 –0,689 –0,472 –0,771 –0,695 –0,022 0,277 0,11052 0,10535 

Return on assets 
 

0,389 0,563 –0,405 –0,705 –0,434 –0,764 –0,662 –0,038 0,239 0,06362 0,05650 

Return on invest-

ment 
 

0,293 0,519 –0,389 –0,679 –0,385 –0,732 –0,589 –0,025 0,187 0,00210 0,01355 

Financial lever-

age 
 

–0,674 –0,542 0,516 0,558 0,561 0,727 0,878 –0,062 –0,318 –0,2319 –0,1450 

Profitability of operat-

ing activities 
 

0,238 0,517 –0,392 –0,659 –0,377 –0,719 –0,559 –0,024 0,182 –0,0061 0,02181 

The average 

share price 
0,431 –0,214 –0,500 0,353 0,099 0,476 –0,252 0,972 0,099 0,25579 –0,2333 
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Continuation of the table. 2 

Earnings per 

share 
 

0,462 0,548 –0,489 –0,733 –0,542 –0,803 –0,681 0,012 0,317 0,14928 0,12826 

Source: own calculation according [1, 16, 18] 

At the same time, the following high-

level correlations can be traced on the different 

business systems. First, it should be noted the 

relationship between the net income parameter 

and the indicator of GDP growth in dollar 

terms. Second, there is a relationship between 

the parameters of net income, cost of goods sold 

and the indicator of the wage index. Third, the 

parameters of net income, cost of sales, rate of 

return, earnings per share correlate with the in-

dicator index of industrial production. Fourth, 

the parameters of net income and earnings per 

share are related to the indicator of foreign di-

rect investment in the economy. Fifth, the cost 

of goods sold depends on the hryvnia devalua-

tion index. Sixth, the size of assets depends on 

the intensity of innovation of business systems. 

All identified dependencies will be used to form 

models of business systems development and 

forecast scenarios for their future activities. 

Among the exogenous factors of global 

influence, the most important on the key param-

eters of global systems were: Var 4 – change in 

GDP at purchasing power parity, Var 6 – GDP 

deflator, Var 7 – market capitalization,%, with 

the least impact had Var 9 – change in quota-

tions for Dow Jones index,% and Var 11 – 

change in quotations on the FTSE index,%. Re-

garding exogenous factors of global and na-

tional influence on the key parameters of na-

tional business systems had Var 2 – nominal 

GDP growth in dollar terms,%, Var 4 – external 

debt dynamics,%, Var 5 – real wage index,%, 

Var 8 – index of industrial production,%, Var 9 

– volume of direct investments of the world in 

the economy of Ukraine, million dollars, Var 12 

– official exchange rate of hryvnia against euro 

(average for the period), Var 13 – index of de-

valuation of hryvnia, Var 15 – price index man-

ufacturers, Var 17 – the share of enterprises en-

gaged in innovation,%. The parameters Var 21 

– change of quotations according to the Dow 

Jones index, % and Var 23 – change of quota-

tions according to the FTSE index, % were also 

given minimal influence. 

Conclusions. The formed factor system 

reflects not only the strategic priorities and the 

complete structure of the state of development 

processes, identifies the most important factors, 

but also determines the structure of each factor 

and the relationship between the indicators that 

determine each factor. This study allows to 

identify, systematize and classify the whole set 

of factors that determine the state of business 

systems development in the global environ-

ment, to develop a method for measuring the 

quantitative characteristics of the impact of 

these factors, forming on this basis tools for 

managing these processes. 

In order to have a complete picture of the 

state of the business system development pro-

cesses, it is necessary to conduct further re-

search both by groups of enterprises (typical 

states) and separated from groups of enterprises 

(individual states). The analysis allows deter-

mining the strategic priorities, type and nature 

of the state of their development processes. The 

state of the processes of their development has 

the character of: gradual development; unstable 

development due to insufficient degree of 

adaptability; decline and crisis due to loss of 

adaptability. 

According to the assessment of strategic 

priorities and factors of business systems devel-

opment ArcelorMittal, the type can be defined 

as gradual development due to the following 

structural changes: high degree of development 

stability, as evidenced by steady growth of 

business results; intensity of growth rates and 

innovative nature of activity processes; high de-

gree of flexibility for innovation and fulfillment 

of market requirements; sufficiency to achieve 

goals. 

According to the assessment of strategic 

priorities and factors of the development of 

Ukrainian domestic business systems, its type 

can be defined as unsustainable development 

due to insufficient adaptability, as evidenced 

by: passivity of formation and development 

processes due to depletion of production and fi-

nancial and economic potential and inefficient 

management changes; low degree of adaptabil-

ity and reliability does not allow to use the po-

tential of the market and defines strategies as 

strategies of «survival»; insufficient level of 

potential and its structural elements (personnel, 
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technical and technological, innovative, re-

source and market) do not allow to form strate-

gic potential. 

In the group of studied business systems 

there were no ones that do not have strategic 

priorities and the type of state of the processes 

of their activities can be defined as a fall and a 

crisis due to loss of adaptability. But there are 

definitely such business systems. For further re-

search, the first group is the most interesting, 

which is the largest and is not quite homogene-

ous in terms of development. 

The conclusion of the analysis confirmed 

the position is the success of business systems 

depends on the breadth of organizational tem-

plates used in market positioning. Example of 

successful international industrial groups is 

ArcelorMittal. According to the study, less suc-

cessful business system continues to follow the 

«traditional rules and regulations» for the or-

ganization of their activities, more successful 

focused on «decisive and free» manipulation of 

their resources.  

Despite the different levels of develop-

ment of companies, they have similar features 

of business systems, which are a combination 

of these types of organizational strategies: ac-

tive integration processes (through concentra-

tion strategies as mergers, acquisitions) to ex-

pand production capacity, as close as possible 

to potential consumers, and reducing the cost of 

production and marketing; active promotion 

policy, which consists in the establishment of 

trading houses, branches and subsidiaries, con-

cluding agreements with distributors with fur-

ther advice and clarification; application of co-

operation strategies, wide developed produc-

tion partnership, which is realized in the form 

of outsourcing of components, joint ventures or 

special orders (such orders involve the produc-

tion of a batch of bearings for a particular man-

ufacturer who will put their brand on them); ap-

plication of methods of unfair competition, ag-

gressive market behavior. 

Therefore, determining the relationship 

between key parameters of business systems 

development and exogenous global and na-

tional indicators requires further study in order 

to predict the development of business systems 

and implement organizational change. To de-

termine the strategic direction of business sys-

tems development in the global environment, a 

system of indicators has been formed, which 

are grouped according to the criteria of adapta-

bility, reliability, mobility and maneuverability, 

efficiency. The factor system reflects the strate-

gic priorities and the complete structure of the 

state of development processes, identifies the 

most significant factors, and determines the 

structure of each factor and the relationship be-

tween indicators. Factors' assessment reveals 

the degree of influence of factors and its focus 

on the process of business systems develop-

ment. As a result of the research the set of fac-

tors determining the state of development pro-

cesses is revealed, systematized and classified, 

the technique of measurement of quantitative 

characteristics of influence of factors is devel-

oped. On this basis, the tools of strategic man-

agement of business systems development are 

formed. The following strategies for the devel-

opment of business systems are identified: 

gradual development; unsustainable develop-

ment due to insufficient degree of adaptability; 

decline and crisis due to loss of adaptability. 

The strategy of gradual development is most 

used among the studied business systems. It 

should be noted that the effective functioning of 

business systems requires a combination of or-

ganizational strategies: integration processes, 

active promotion policy, the application of co-

operation strategies, aggressive market behav-

ior. 
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ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ІНДИКАТОРІВ НА РОЗВИТОК  

БІЗНЕС-СИСТЕМ  

Н. О. Пархоменко, д. е. н., доцент, Харківський національний  

економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

Методологія дослідження. Методологічною основою дослідження є система загально-

наукових та спеціальних методів, зокрема методів порівняння – для оцінки ключових параме-

трів розвитку бізнес-систем; аналізу та синтезу – для узагальнення результатів дослідження; 

математичні методи визначення кореляційної залежності для аналізу взаємозв'язку вибраних 

екзогенних факторів із ключовими параметрами бізнес-систем. 

Результати. Визначено перелік глобальних індикаторів, які здійснюють вплив на розви-

ток бізнес-систем. Ідентифіковано ключові параметри розвитку міжнародних та вітчизняних 

бізнес-систем. Згруповано параметри розвитку бізнес-систем за критеріями адаптивності, на-

дійності, гнучкості, мобільності та достатності. Систематизовано набір показників, що визна-

чають розвиток бізнес-систем. Проведено діагностику впливу екзогенних індикаторів на зміну 

ключових параметрів розвитку бізнес-систем. Сформовано стратегічні орієнтири розвитку    

бізнес-систем на основі результатів діагностики. Обмеженнями щодо дослідження є те, що 

методологія діагностики не враховує особливостей розвитку бізнес-систем усіх країн і вимагає 

коригування відповідних факторів.  

Новизна. Оригінальність і цінність дослідження полягає у формуванні методології діаг-

ностики впливу глобальних індикаторів на розвиток бізнес-систем. При моніторингу впливу 

глобальних факторів на розвиток бізнес-систем було діагностовано, що не всі вибрані  пара-

метри впливають на ключові параметри розвитку бізнес-систем, тому при прогнозуванні тен-

денцій розвитку доцільно враховувати лише ті, які мають такий вплив. 

Практична значущість. Запропоновано перелік екзогенних факторів, які доцільно ви-

користовувати при прогнозуванні розвитку бізнес-систем. Практичні результати викорис-

тання методології діагностики впливу глобальних індикаторів на розвиток бізнес-систем мо-

жуть бути використані в процесі стратегічного управління компаніями. 

Ключові слова: бізнес-система, глобальні індикатори розвитку, діагностика, стратегіч-

ний менеджмент, тенденції розвитку, кореляційний аналіз, параметри розвитку. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ З ТОЧКИ ЗОРУ 

МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТОРІВ 

 

В. Г. Кулявець, к. е. н., Департамент міжнародного співробітництва та регіонального 

розвитку Вінницької обласної державної адміністрації,  

v.kulyavets@vininvest.gov.ua, orcid.org/0000-0003-3236-6923 

 

Методологія дослідження. Результати дослідження отримані за рахунок застосування 

наступних методів:  системного аналізу – при дослідженні стану залучення іноземних інвес-

тицій в регіональну економіку; статистичного аналізу – для визначення динаміки інновацій-

но-інвестиційної діяльності в регіонах; регіонального аналізу – для виявлення особливостей  

інвестиційної політики регіонів; експертних оцінок – при визначенні основних проблем в 

системі інвестування регіональної економіки; індуктивний і дедуктивний застосовано при 

аналізі суті механізму надходження іноземних інвестицій у регіональну економіку.  

Результати. В статті розкрито основи інвестиційної привабливості регіону та чинники, 

які на неї впливають. Виокремлено проблеми формування сприятливого інвестиційного клі-

мату конкретного регіону (на прикладі Вінницької області) та країни в цілому. Показано об-

сяги іноземних інвестицій в основний капітал організацій та підприємств різних форм  влас-

ності у Вінницькій області протягом останніх років та здійснено порівняльний  аналіз остан-

ніх даних із попередніми роками. Виявлено найбільші країни, з яких надходять інвестиції до 

регіону та визначено причини, які заважають входженню іноземного капіталу інших країн. 

Запропоновано шляхи для покращення інвестиційного клімату та сприяння входженню но-

вих іноземних інвесторів. 

Новизна. Визначено першочергові шляхи та напрямки підвищення  ефективності  іно-

земного інвестування на рівні підприємств Вінницької області з врахуванням того, що  на 

сьогоднішній день уся регіональна інформація інвестиційного характеру представлена у різ-

них інформаційних джерелах та надана за різними формами відображення, що ускладнює 

пошук даних, не забезпечує їх повного та системного бачення і, як результат, не формує під-

став для порівняння різних регіонів (країн) з позиції їх інвестиційної привабливості. 

Практична значущість. Полягає у можливості застосування визначених та наданих 

пропозицій щодо формування інвестиційної привабливості регіонів, яка у підсумку проявля-

ється в їхній здатності залучати інвестиційні ресурси та формується під впливом цілої низки 

факторів. Отримані результати дослідження сприятимуть покращенню інвестиційного кліма-

ту регіону завдяки виявленню сильних сторін та виявленню наявних та можливих ризиків у 

залученні додаткових ресурсів у область. 

Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, 

інвестиційні ризики, міжнародні інвестори, економіка регіону,  інвестиційний потенціал, ос-

новний капітал, регіон. 

 

Постановка проблеми. Стрімкий роз-

виток сьогоденного суспільства та пріорите-

ти руху, визначені керівництвом нашої дер-

жави, вимагають стрімких та рішучих кроків 

щодо зміцнення економіки країни в цілому 

та кожного із регіонів, а також залучення 

нового досвіду та ресурсів. Цьому сприяють 

іноземні інвестиції. Проте, існують ряд  фа-

кторів,  котрі  стримують  стабільний потік 

останніх.  Саме  тому, є необхідність дета-

льнішого розгляду причин недостатнього  

входження  міжнародних  інвесторів та  

здійснення  ряду  заходів,  які сприятимуть 

покращенню інвестиційного клімату та  
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підвищенню інвестиційної привабливості 

визначеного регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Актуальність питання покращення 

умов для входження іноземних інвесторів на 

певні ринки, вже декілька останніх років 

привертає увагу дослідників. Зокрема, ви-

вченню вказаного питання присвячені праці: 

Андрушківа І., Вовчака О. Д., Рущишина Н. 

М. [1], Іщук С. [2], Калач Г. [3], Кирика Л. 

[4], Юхновського І. [5] та інших. Разом з 

тим, питання залучення інвестиційних ре-

сурсів в регіони та їх ефективне викорис-

тання не втрачають своєї актуальності і пот-

ребують  по-дальшого вивчення та дослі-

дження. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є аналіз сьогоденного інвестиційного 

клімату України в цілому та Вінницької об-

ласті зокрема, виявлення проблемних пи-

тань, які заважають покращенню інвести-

ційного клімату Вінницького регіону та кра-

їни в цілому, а також визначення шляхів 

підвищення інвестиційної привабливості 

регіону. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. На сьогоднішній день одним із пріо-

ритетних завдань, яке стоїть перед органами 

державної влади, є створення сприятливих 

умов для економічного росту кожного із 

регіонів. В умовах глобалізації це можливо 

зробити за рахунок залучення нового досві-

ду, ресурсного та людського потенціалу та 

іноземних інвестицій. Саме розмір вкладе-

них інвестицій в регіон, як правило визначає 

інвестиційну привабливість тої чи іншої 

області. 

Рівень інвестиційної привабливості, 

який безпосередньо пов’язаний із умовами 

вкладення інвестицій – це фактор, який 

сприяє майбутньому успішному розвитку  

зовнішньоекономічних відносин. Таким чи-

ном, саме залучення іноземних та вітчизня-

них інвестицій в регіональну економіку є 

ключовим пріоритетом в сучасних еконо-

мічних умовах, для чого необхідно зосере-

дити увагу на оптимізації необхідних умов 

для інвестування з метою сприяння безпе-

решкодному входженню інвестора в конкре-

тний регіон. 

Важливе значення в інвестиційних 

прогнозах та намірах відіграють різноманіт-

ні показники, рейтинги, індекси. Заслугову-

ють на увагу результати досліджень Євро-

пейської Бізнес Асоціації, заснованої за під-

тримки Європейської Комісії в Україні у 

1999 році. Місія даної інституції направлена 

на вирішення важливих для інвестиційного 

клімату питань, що сприятиме можливості 

вирішувати комплекс важливих завдань та 

покращувати економіку регіонів та країни в 

цілому. 

Одним з таких показників є «Індекс 

Інвестиційної привабливості України», який 

розраховується Асоціацією з 2008 року і 

оцінюється по шкалі Лайкерта, яка має 5 

градацій, а саме: 1 – це вкрай негативно, 5 – 

вкрай позитивно, 3 – нейтрально. Прослід-

куємо динаміку даного показника за 2015–

2021 роки (табл.1). 

  

Таблиця 1  

Динаміка Індексу Інвестиційної привабливості України за 2015–2021 роки 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

І ІІ ІІІ ІV 
І 

півр. 

ІІ 

півр. 

І 

півр. 

ІІ 

півр. 

І 

півр. 

ІІ 

півр. 

І 

півр. 

ІІ 

півр. 

І 

півр. 

ІІ 

півр 

І 

півр. 

ІІ 

півр 

2,51 2,66 2,56 2,57 2,88 2,85 3,15 3,03 3,1 3,07 2,85 2,95 2,51 2,4 2,84 2,73 

Джерело: складено автором за [6] 

 

Аналіз динаміки Індексу свідчить про 

те, що даний показник тільки у 2017 та 2018 

роках подолав нейтральне значення (більше 3) 

і жодного разу не сягнув позитивної позначки 

(від 4 до 5). 

На думку експертів Асоціації за резуль-

татами 2021 року оцінка бізнес клімату Укра-

їни наступна: 53% вважають, що бізнес клімат 

в Україні скоріше несприятливий, 35% – ней-

тральний, 7% – скоріше сприятливий, 5% – 

вкрай несприятливий (рис. 1). 
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Рис. 1. Оцінка інвестиційного клімату України в цілому експертами Асоціації 2021 р. 
Джерело: складено автором за [6] 

 

Негативними факторами, які вплинули 

на інвестиційний клімат України більшість   

експертів вважають: слабку судову систему 

(87%), високий рівень корупції (85%), тіньову 

економіку (76%), низькі темпи вакцинації 

(50%). Також, негативними факторами є гео-

політична напруженість, енергетична криза,   

стагнація реформ, складна податкова система 

тощо. Разом з тим, до позитивних факторів    

експерти віднесли наступні чинники: співпра-

ця з МВФ, стабільність валютного курсу, ді-

джиталізацію державних послуг, валютне 

регулювання, земельну реформу та реформу 

містобудування [6]. 

Інвестиційна привабливість в цілому яв-

ляє собою сукупність умов, чинників та фак-

торів, які впливають на прийняття позитивно-

го рішення інвестором щодо входження на 

певний сегмент ринку. Вірогідний інвестор 

оцінює потенціал регіону безпосередньо по 

тим критеріям і умовам, які цікавлять саме 

його справу. Вказані умови можуть розрізня-

тися відповідно до цілей інвестора, особливо-

стей і вимог певного виробництва тощо. Тут 

враховується інфраструктурний потенціал 

(географічне розміщення регіону і його інфра-

структура), інституційний (ступінь розвитку 

провідних інститутів ринкової економіки), 

інтелектуальний (освітній рівень населення), 

інноваційний (міра впровадження досягнень 

новітніх  технологій) і тощо. 

Проте найголовнішими й найпривабли-

вішими факторами серед вищевказаних для 

залучення інвестицій виступають наступні: 

–  політична стабільність в регіоні; 

–  розвинута економіка та фінансова сис-

тема; 

–  наявність відносно доступного та ква-

ліфікованого кадрового потенціалу із достат-

нім рівнем підготовки; 

–  місткість місцевого ринку з огляду на 

розвиток інфраструктури та виробничих мож-

ливостей; 

– зручне географічне положення регіону 

та розгалужена транспортна система, в т. ч. 

доступність та зручність доступу до найваж-

ливіших міжнародних та міжрегіональних 

ліній; 

– стимулювання входження іноземних 

інвестицій з боку місцевих органів державної 

влади. 

Саме останній пункт майже у всіх      

випадках входження іноземного інвестора 

відіграє найважливішу роль, оскільки саме 

підтримка зі сторони регіональної влади до-

зволяє іноземним громадянам успішно розви-

вати власний бізнес на теренах того чи іншого 

регіону. Таким чином, інвестиційний потенці-

ал, як сукупність існуючих в кожному конк-

ретному регіоні факторів і сфер застосування 

капіталу, безпосередньо впливає на інвести-

ційну привабливість. 

Однак, крім нього, існує поняття інвес-

тиційного ризику та інвестиційної активності. 

Остання виникає внаслідок успішного вли-

вання іноземних інвестицій в достатніх  кіль-

костях в різні сфери економіки. На перешкоді 

активності може стати інвестиційний ризик, 

який обов’язково враховує  інвестор при 

прийнятті рішень щодо доцільності інвесту-

вання. Таким чином, інвестиційний ризик – це 

сукупність факторів, які можуть негативно 

вплинути на потенційний розвиток бізнесу. 

Тобто, перед прийняттям рішення щодо вход-

ження на нову територію, інвестором врахо-

вуються інституційні ризик в наступних кате-

горіях: політичні, фінансові, економічні, тех-

нічні, кримінальні, соціальні, правові, еколо-

гічні тощо. 
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У випадку, якщо інвестиційна приваб-

ливість із достатньої підтримкою зі сторони 

місцевої влади значно перевищує існуючі ін-

вестиційні ризики, доводиться очікувати інве-

стиційну активність, яка  згодом переростає у 

інвестиційний потік – рух інвестиційних ре-

сурсів протягом певного періоду часу у ви-

значеному напрямку з метою одержання за-

планованого результату. 

Слід зазначити, що з 2020 року відпо-

відно до Плану спільних дій з Державною   

службою статистики України та з метою 

створення єдиного джерела даних, повнова-

ження щодо публікації статистики прямих 

іноземних інвестицій  передане НБУ, яким  

удосконалено облік прямих  іноземних інвес-

тицій відповідно до міжнародних стандартів з 

метою врахування реінвестованих доходів 

нефінансових корпорацій та запроваджено 

публікацію даних по потоках ПІІ за видами 

економічної діяльності, країнами та регіона-

ми, що дає змогу поліпшити порівнювання 

статистичних даних України з іншими краї-

нами світу. При цьому, НБУ здійснено пере-

рахунок статистичних даних щодо ПІІ за між-

народною методикою починаючи 2015 року. 

Саме інвестиційні потоки і темпи зрос-

тання інвестицій виступають індикаторами 

інвестиційної привабливості кожного конкре-

тного регіону. Так, Вінницька область має 

статус одного з найпривабливіших для інвес-

тування регіону України. З огляду на події 

2014 року і подальший їх розвиток на Сході 

країни, розмір вкладених  іноземних інвести-

цій, за даними НБУ, в економіку Вінницької 

області протягом 2015–2020 років зберігає 

здебільшого стабільну динаміку (табл. 2). 

Таблиця 2 

Прямі інвестиції (інструменти участі в капіталі) в економіці України (в розрізі регіонів): 

залишки за країнами світу у 2015–2020 рр., млн дол. США 

Регіон 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Частка регіону у 

загальній сумі по 

Україні, 2020 року, 

% 

Вінницька  276,8 234,9 265,8 280,4 601,6 384,1 1,11 

Волинська 219,0 225,6 239,3 225,9 323,9 247,9 0,71 

Дніпропетровська 5172,9 4704,3 4594,4 4505,2 5430,3 4661,7 13,43 

Донецька 2967,7 2269,1 2137,3 1993,9 2204,6 1745,3 5,03 

Житомирська 223,8 298,8 285,3 341,3 401,9 320,4 0,92 

Закарпатська 244,7 274,2 267,5 235,0 256,3 242,0 0,70 

Запорізька 914,3 698,9 1515,3 1585,8 1725,7 1427,8 4,11 

Івано-

Франківська 679,0 660,8 718,4 620,3 389,2 548,6 1,58 

Київська 1387,0 1413,1 1484,8 1379,2 1315,6 1313,3 3,78 

Кіровоградська 106,8 74,8 84,4 126,1 147,7 174,6 0,50 

Луганська 432,7 300,6 206,2 174,9 168,3 158,4 0,46 

Львівська 1120,4 1285,3 1156,2 1008,7 1668,3 1601,5 4,61 

Миколаївська 254,3 247,7 236,8 251,2 265,8 355,2 1,02 

Одеська 1004,6 1233,4 1236,5 1161,1 1329,6 1116,7 3,22 

Полтавська 741,7 768,4 924,8 929,3 1876,8 1947,0 5,61 

Рівненська 250,7 235,0 222,1 192,9 239,7 264,0 0,76 

Сумська 332,5 322,8 325,0 306,4 378,0 341,5 0,98 

Тернопільська 168,0 42,2 36,6 53,4 45,6 49,1 0,14 

Харківська 1551,3 1569,5 665,8 651,1 959,5 910,4 2,62 

Херсонська 199,6 173,1 189,2 172,4 191,1 159,1 0,46 

Хмельницька 243,8 115,4 115,7 140,4 154,9 118,4 0,34 

Черкаська 476,7 323,6 210,2 211,9 211,5 209,4 0,60 

Чернівецька 53,0 47,4 50,5 32,1 62,6 55,6 0,16 

Чернігівська 71,7 113,0 328,1 369,0 459,8 447,7 1,29 

м. Київ 13885,8 16796,9 16139,0 15705,1 18065,3 15923,3 45,86 

Україна 32978,8 34428,7 33635,3 32652,8 38873,5 34723,0 100,00 

Джерело: складено автором за [7] 
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Так, серед 24 областей України та     

міста Київ область займає 11 позицію по     

надходженню інвестицій. Обсяг залучених 

прямих іноземних інвестицій (інструменти 

участі в капіталі) в економіку області у 2020 

році становив 384,1 млн. дол. США, та в 

розрахунку на одну особу  населення скла-

дав 247,8 дол. Для України ці показники 

становлять у 2020 році – 34723 млн. дол. 

США та 786 дол. відповідно. Слід зазначи-

ти, що майже половина всіх інвестиційних 

надходжень в Україну (45,9%) направлена в 

м. Київ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Прямі іноземні інвестиції (інструменти участі в капіталі) в економіку Вінницької 

області у 2015–2020 рр., млн дол. США 
Джерело: складено автором за [7] 

 

При цьому, варто зазначити, що в ми-

нулому, 2020 році найбільші інвестиції у 

Вінницьку область надійшли з таких інозе-

мних країн як Польща, Німеччина, Франція, 

Австрія, Кіпр (рис. 3).  

За прогнозами експертів, і у 2021 та 

2022 роках переважна більшість інвестицій  

надходитиме саме з країн ЄС. 

 
Рис. 3. Структура іноземних інвестицій за країнами-інвесторами у 2020 році, млн дол. 

США. 
Джерело: складено автором за [7] 

 

Таким чином, як видно із вищевикла-

деного, інвестиційне середовище Вінниць-

кого регіону поступово приваблює все бі-

льшу  кількість іноземних інвесторів. Тільки 

протягом 2020 року в промисловому секторі 

економіки Вінницької області реалізовано 

45 інвестиційних проєктів загальною вартіс-

тю 756,17 млн грн та створено 185 нових 

робочих місць, з них по галузям: 

− харчова та переробна – 23 проєкти 

(на суму 538,75 млн грн 133 робочих місця); 

− розширення інфраструктури збері-

гання сільськогосподарської продукції – 5 

проєктів; 
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− тваринництво – 1 проєкт; 

− альтернативна енергетика – 9 

проєктів (на суму 185 млн грн, створено 42 

робочих місця); 

− інші – 7 проєктів (на суму 32,42 

млн грн, 10 нових робочих місць) [8]. 

Найбільший проєкт, який було реалі-

зовано у Вінницькій області в 2020 році – 

відкриття заводу ТОВ «Дакса Бунге Украї-

на» в Гайсинському районі. Завод перероб-

ляє кукурудзу твердих сортів на борошно та 

крупу, а його потужність планується на рів-

ні 300 тон на добу. Сума інвестицій складає 

14 млн доларів, а головними акціонерами 

виступають іспанська група компаній «Дак-

са» та американська «Бунге» [8]. 

Крім цього,  Вінницька область отри-

мує фінансування і з інших джерел. За раху-

нок коштів державного фонду регіонального 

розвитку у 2020 році на реалізацію 30 проєк-

тів, в т. ч. на 15 проєктів програми «Велике 

будівництво» – (по 5 шкіл, дитячих садоч-

ків, спортивних споруд), спрямовано 143,5 

млн грн. При цьому,  касові  видатки стано-

влять 138,42 млн грн. (96,4% від спрямова-

них асигнувань, що по Україні – 89 % і 3 

місце серед її регіонів) [9; 10]. На 2021 рік 

розрахунковий обсяг фінансування по бюд-

жетній програмі «Державний фонд регіона-

льного розвитку» для області становить 

132,4 млн грн. Так, за рахунок коштів ДФРР  

у 2021 році буде фінансуватися 13 проєктів  

на  загальну суму 132,4 млн. грн (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Проєкти, які реалізуються у Вінницькій області за рахунок ДФРР 
Джерело: складено автором за [9; 10; 11] 

 

Варто зазначити, що пріоритетними 

напрямками 2020 року визначено проєкти 

соціальної інфраструктури обласного зна-

чення, які обслуговують населення усієї об-

ласті. Іншим джерелом фінансування інвес-

тиційних проєктів у 2020 році є залучення  

коштів субвенції з державного бюджету мі-

сцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку ок-

ремих територій.  У 2020 році на реалізацію 

50 проєктів профінансовано коштів субвен-

ції в сумі 57,6 млн грн [9; 10; 11]. Поясню-

ється така ситуація тим, що в області: 

–  значна увага приділяється  форму-

ванню позитивного іміджу та співпраці з 

іноземними інвесторами. Тільки за 2021 рік 

було проведено майже 20 офіційних зустрі-

чей з презентацією економічного та інвести-

ційного потенціалу регіону, в т. ч. зустрічей 

з Надзвичайними та Повноважними Посла-

ми Туреччини, Великої Британії, Франції, 

Узбекистану та Латвії в Україні, а також 

делегаціями регіонів-партнерів [8]. 

– створення та постійне оновлення ін-

вестиційного порталу області із зазначенням 

найбільш привабливих для потенційного 

інвестора можливостей інвестування, інвес-

тиційними об’єктами – вільними земельни-

ми  ділянками, об’єктами  нерухомості, ін-

вестиційними проєктами, які можуть заціка-

вити потенційних інвесторів. Сформовано 

перелік з 112 ділянок типу «Greenfield» за-

гальною площею 326,5 га та 20 ділянок типу 

«Brownfield» загальною площею 16,5 га [8]; 

– щорічне проведення в 2015–2021 ро-

ках (крім 2020 р.) Міжнародних інвестицій-

них форумів за підтримки Департаменту 

міжнародного співробітництва та регіональ-

ного розвитку Вінницької ОДА; 
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– створення Агенції регіонального ро-

звитку Вінницької області; 

– регулярне проведення презентацій 

економічного та інвестиційного потенціалу 

Вінницького регіону тощо. 

Таким чином, успішні кроки в напрям-

ку залучення прямих іноземних інвестицій 

постійно здійснюються, адже це може дати 

імпульс для пожвавлення економіки кожно-

го регіону окремо та країни в цілому. 

При цьому, існує ряд проблем, які мо-

жуть негативно впливати на прагнення між-

народного  інвестора інвестувати. Зокрема, 

це  низька купівельна спроможність насе-

лення;  нестабільність існуючої нормативно-

правової бази; тіньовий сектор економіки; 

високий рівень корупції; недостатній розви-

ток корпоративної культури та свідомості 

суспільства; нестабільна політична ситуація. 

Висновки. Інвестиційна привабливість 

зі всіма її складовими відіграє надзвичайно 

важливу роль при входженні на новий сег-

мент ринку певного регіону того чи іншого 

міжнародного інвестора. Саме іноземні ін-

вестиції покликані сприяти забезпеченню 

конкурентоздатності регіону, підвищувати 

темпи соціально-економічного зростання та 

впливати на рівень життя його населення.  

На рівень інвестиційної привабливості 

впливає велика кількість чинників, зокрема  

інвестиційні ризики, які, в кінцевому ре-

зультаті, впливають  на рішення  інвестора.  

Підвищення саме інвестиційної привабливо-

сті будь-якого, не лише Вінницького регіо-

ну, є одним із основних  пунктів реалізації 

Стратегії та Програми соціального-

економічного розвитку регіону. 

Основними заходами по залученню 

міжнародних інвесторів та вдосконалення 

інвестиційної політики держави в цілому, 

мають стати: 

–  створення сприятливих умов для       

входження на ринок високотехнологічних 

міжнародних компаній; 

– зосередження уваги на екологічному 

аспекті через створення нормативно-

правової бази регулювання  екологічних 

наслідків діяльності міжнародних компаній; 

–  максимально зменшити існуючі 

бар’єри по входженню іноземних інвесторів 

на нові ринки. 

У результаті злагодженого та виваже-

ного підходу до питання підвищення інвес-

тиційної привабливості регіону, інвестицій-

ний клімат в конкретному регіоні та в країні 

цілому покращиться та пожвавить потік но-

вих іноземних інвестицій. 
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF VINNYTSIA REGION FROM THE POINT                

OF VIEW OF INTERNATIONAL INVESTORS 

V. H. Kulyavets, Ph. D (Econ.), Department of International Cooperation and Regional     

Development of Vinnytsia Regional State Administration 

 

Methods. The results of the study were obtained with the use of the following methods: sys-

tem analysis – in the study of the state of attracting foreign investments in the regional economy; 

statistical analysis – to determine the dynamics of innovation and investment activities in the re-

gions; regional analysis – to identify the specifics of regional investment policy; expert assessments 

in determining the main problems in the system of investment of the regional economy; inductive 

and deductive used in the analysis of the essence of the mechanism of foreign investment in the 

regional economy. 

Results. The article reveals the basics of investment attractiveness of the region and the fac-

tors which affect it. In addition, the problems of forming a favorable investment climate of a partic-

ular region (on the example of the Vinnytsia region) and the country as a whole are indicated. The 

volumes of foreign investments in the main capital of organizations and enterprises of different 

forms of ownership in the Vinnytsia region have been shown in recent years and a comparative 

analysis of the latest data with previous years has been carried out. The largest countries from 

which investments are received in the region and the reasons, which interfere with the entry of for-

eign capital of other countries are specified. Ways to improve the investment climate and promote 

the entry of new foreign investors are proposed. 

Novelty. The priority ways and directions of increasing the efficiency of foreign investment at 

the level of Vinnytsia region enterprises are determined, that today all regional information of in-

vestment nature is presented in various information sources and provided in different forms of re-

flection, which complicates the search for data, does not provide their full and systemic vision, and 

as a result - does not form grounds for comparing different regions (countries) from the position of 

their investment attractiveness. 

Practical value. It consists in the possibility of applying certain and submitted proposals for 

the formation of investment attractiveness of regions, which eventually manifests itself in the ability 

of the region to attract investment resources and is formed under the influence of a number of fac-

tors. The results of the study will contribute to the improvement of the investment climate of the 

region by identifying strengths and identifying existing and possible risks in attracting additional 

resources to the region. 

Keywords: foreign investments, investment climate, investment attractiveness, investment 

risks, international investors, region economy, investment potential, capital, region. 
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Methods. The results are obtained through the use of the following methods: analysis – when 

studying and processing statistical data and determining the share of exports of financial services 

from total world service export; synthesis – when identifying essential signs of the impact of the 

pandemic on demand for financial services; generalization – when determining global trends in the 

global market of financial services and changes in the practical, legislative environment of Ukraine 

in the direction of modernizing the regulation of the Ukrainian financial services market. 

Results. It is determined, that the current stage of evolution of international financial services 

markets is characterized by the greatest intensification of financial flows. The composition of finan-

cial services in accordance with international norms and Ukrainian legislation is defined. It is empha-

sized that in recent decades, international trade in financial services has significantly intensified, be-

coming global in nature. The factors of intensification of international trade in financial services, 

which are becoming global, are determined. It is substantiated that 2020 was in many respects an 

unprecedented year for financial markets. The lockdowns because of the COVID-19 resulted in an 

aggressive monetary and fiscal reaction from the Central Bank and governments of developed mar-

kets. As a result, in 2020, the economy, production of goods and volume of services provided fell 

sharply due to the pandemic of the COVID-19 and related restrictions (about 38 countries have ap-

plied restrictive measures to trade in services). Financial services, on the contrary, continued to grow. 

The financial services market has reacted to the restrictions due to the COVID-19 pandemic by mov-

ing online rapidly. It is noted that technology in any form has always been the driving force of change, 

and in these uncertain times it is particularly relevant. The necessity of structuring the major trends 

of development of the world market of financial services is grounded.  

Novelty. The factors changing the conditions of functioning of the financial services market 

under Covid-19 pandemic are identified. 

Practical value. The authors have systematized the most current technological trends in the 

development of the global financial services market and changes in the practical, legislative environ-

ment of Ukraine in the direction of bringing it into compliance with the EU legislation. 

Keywords: world market, financial service, development trends, international trade in financial 

services, financial services market.  

 

Statement of problem. Under the influ-

ence of globalization, the world economy is ex-

periencing significant changes, new markets are 

being formed, goods and services are undergo-

ing modifications.The financial sector is the ba-

sis of the economy. One of its key functions in-

volves facilitating the unimpeded exchange of 

goods and services between countries through 

the provision of international transactions.  

Trends in the development of the financial 

services market are specified by the stability of 

various commercial structures. The provision of 

financial services mobilizes the necessary finan-

cial resources for the proper functioning of re-

production processes. 
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The current stage of evolution of interna-

tional financial services markets is characterized 

by the greatest intensification of financial flows. 

Moreover, it is characterized by a more complex 

structure of financial markets in terms of the in-

struments applied, a higher rate of financial 

transactions and, consequently, a significant in-

crease in the market turnover. The rapid move-

ment of large sums between different market 

segments, as well as between different countries 

and regions of the world has resulted in in-

creased volatility in international financial mar-

kets. Under the influence of the abovementioned 

processes, the contemporary global financial 

services market is acquiring a qualitatively new 

form, becoming a global entity, within which 

there occurs a constant mutual flow of capital, 

short-term operations are transformed into me-

dium- and long-term agreements, debt securities 

replace bank loans, and the scale of payments 

operations increases [5, p.26]. 

Analysis of recent papers. The works by 

contemporary researchers study the following 

aspects of this problem: development of the in-

ternational market of financial and payment ser-

vices under global instability (T. V. Marena) [5, 

p. 26]; current state, structure, trends, tenden-

cies, and challenges of the 2020 COVID-year in 

the international trade in services: (A. Sintsov; 

H. I. Rybak; A. V. Rybchuk, R. O. Zablotska) 

[8; 12; 13]; peculiarities of development of the 

world financial market at the present stage (Ye. 

A. Polishchuk) [10]; development and influence 

of financial technologies in the conditions of 

digitalization of the global economy (R. V. 

Bezpalyi; O. V. Vinnychenko; A. I. Huley; O. 

M. Shevchenko) [1; 2; 4; 16]. The issues of 

trends and conditions for the transformation of 

the global financial services market develop-

ment remain relevant, as the global financial ser-

vices market is currently operating under 

COVID-19 related restrictions. 

Aim of the paper. The purpose of the ar-

ticle is to assess the level of international trade 

in financial services and determine their share in 

total world exports of services, as well as to 

identify the most relevant trends in the global fi-

nancial services market development under cur-

rent conditions of their functioning. 

Materials and methods. According to the 

Law of Ukraine «On Financial Services and 

State Regulation of Financial Services Markets» 

[11] Article 1, a financial service is transactions 

with financial assets conducted for the benefit of 

third parties at their own expense or at the ex-

pense of these persons, and in cases provided by 

law, – at the expense of financial assets attracted 

from other persons as well, in order to make a 

profit or maintain the real value of financial as-

sets. Relations arising in connection with the 

functioning of financial markets and provision 

of financial services to customers are governed 

by the Constitution of Ukraine, this Law, and 

other laws of Ukraine on the regulation of finan-

cial services markets, as well as regulations 

adopted in accordance with these laws. 

The following services are considered to 

be financial: insurance; lending; raising refund-

able funds; financial leasing; factoring; provi-

sion of guarantees; currency assets trading; fi-

nancial payment services; services in capital 

markets; services in the field of funded pension 

benefits. Related services include intermediary 

services and ancillary services [11, p.4]. 

According to international standards [14, 

p.51], financial services include financial inter-

mediation services and ancillary services, with 

the exception of services of life insurance com-

panies and pension funds (which are included in 

the clause of life insurance and pension provi-

sion), as well as other insurance services among 

residents and non-residents. Such services can 

be provided by banks, stock exchanges, factor-

ing companies, credit card issuers and other 

companies. These include services provided in 

connection with transactions in financial instru-

ments, as well as other services related to finan-

cial activities, such as consulting, securities safe-

keeping and asset management. 

Table 1 provides a comparative analysis of 

the categories of services related to financial 

ones according to the international standards and 

Ukrainian legislation. 

The report [6] states that globally, trade in 

services in 2018 reached a record level of 5.8 

trillion U.S. dollars, confirming the dynamics of 

exports of services which grew faster than ex-

ports of goods in both developed and developing 

countries. Moreover, exports of services are 

more stable than exports of goods, as their max-

imum reduction occurred during the global eco-

nomic and financial crisis of 2009 and the de-

cline in trade occurred in 2015 [6, p.5]. 
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Table 1 

Financial services according to the international standards and Ukrainian legislation  

 
Financial services according to: 

international standards legislation of Ukraine  

direct and indirect commission charges and payments related to 

such financial transactions as: acceptance of deposits and issuance 

of loans, including services for issuing loans on mortgage and mov-

able property for business or personal purposes; letters of credit, 

bank acceptances, credit lines and other similar instruments; finan-

cial leasing; factoring; derivatives business; underwriting of secu-

rities, brokerage services and repurchase of securities, including 

commission charges related to the payment of income on securities; 

clearing payments 

Insurance 

financial advisory services funding on account of credit 

safe deposit services for financial assets and  ingot gold employment of returnable resources 

services for financial asset management  financial leasing 

services involving mergers and acquisitions  Factoring 

corporate finance and venture capital services providing guarantees 

currency assets trading 

services of credit card issuers and other credit instruments financial payment services 

receiving income from currency exchange transactions services in the capital markets 

managing financial markets  services in the field of funded pension 

benefits. 

credit rating  Insurance 

service fee for the purchase of IMF credit resources funding on account of credit 

 Represented by the authors based on [11; 14, p.52].  

 

The sectoral distribution of exports of 

commercial services in 2018 emphasizes the dif-

ferent profiles of trade in services in developed 

and developing countries. Dependence of devel-

oping economies on transport and travel contin-

ued to be higher than their total exports of com-

mercial services, and was more evidenced in Af-

rica and the least developed countries. On the 

other hand, developed countries continued to 

specialize mainly in the categories of services 

with higher added value, such as financial ser-

vices [6, p.6]. Despite these differences, the gap 

between the economic profiles of developing 

and developed countries has narrowed slightly. 

Between 2005 and 2018, the fastest growing ex-

port categories in developing countries included 

telecommunications, computer and information 

services, financial and other business services, 

with annual growth rates of 13%, 12% and 9%. 

This resulted in an increase in the dependence of 

exports of commercial services in developing 

countries on these categories with somewhat 

higher added value in terms of reducing the rel-

ative share of services in the field of transport 

and travel [6, p.7]. 

In recent decades, international trade in fi-

nancial services has enhanced significantly, be-

coming global in nature. This phenomenon was 

facilitated by the following: the influence of the 

scientific and technical process on the scale and 

diversity of services; increasing openness of na-

tional economies; change in the consumer con-

sumption pattern (namely the growth of demand 

for services), particularly in developed and 

newly industrialized countries, which is associ-

ated with improving living standards; develop-

ment of information technologies and transition 

of developed countries to the stage of formation 

of «new information society»; emergence of 

new markets in the form of a large group of de-

veloping countries; development of the Internet 

as a key factor in improving e-commerce, as well 

as provision of financial services through tele-

communications; the increasing level of compe-

tition in the field of financial services, etc. [12; 

13, p.88]. 

Table 2 shows the statistics, on the basis of 

which the exports ratio of financial services by 

groups of world economies is calculated. Ac-

cording to the data, the export of financial ser-

vices is 16.84% and 16.55% of the total world 
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exports of services in 2018 and 2019, respec-

tively. The largest percentage of financial ser-

vices is exported by North America and Oce-

ania. Figure 1 clearly shows the dynamics of in-

dividual services by economic groups in 2018 

and 2019. 

Table 2 

Exports of certain services region-wise before the Global Financial Crisis 2020 
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Compiled and calculated by the authors based on [19; 20]. 
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2020 was in many ways an unprecedented 

year for financial markets. The lockdown be-

cause of the COVID-19 provoked an aggressive 

monetary and fiscal reaction from the Central 

Bank and governments of developed markets. 

As a result, in 2020 the dollar money supply 

grew, while the economy, production of goods 

and services provided fell sharply due to the pan-

demic of COVID-19 and related restrictions 

(about 38 countries applied restrictive measures 

to trade in services). These restrictions apply to 

a greater extent to financial, telecommunica-

tions, tourism, and transport industry sectors) 

[8]. 

 

Figure 1. Exports of certain services by        

economic units in 2018 and 2019 

Developed by the authors based on [19; 20]. 

 

According to the World Trade Organiza-

tion (WTO), the world trade in goods decreased 

by 3% at an annual rate in the first quarter of 

2020. World exports of services decreased by 

7.6% at an annual rate over the same period. 

Trade in developing countries has declined sig-

nificantly, but with some heterogeneity. In all re-

gions of the world there was a decrease in the 

world trade in the first quarter and in April, 

2020. The impact of the pandemic on trade in 

services became particularly significant due to 

international and national restrictions to travel. 

Exports of developing countries fell by 7% in the 

first quarter, imports – by 2%, and South-South 

trade (i.e. trade between developing countries) 

fell by 2%. By mid-April, almost 90% of the 

world economy had undergone some restrictive 

measures.  

That was illustrated by a 16.1% drop in ex-

ports of services in Asia and Oceania and a 

10.4% drop in Latin America and the Caribbean 

in the first quarter compared to the previous 

year, well above the average of 7.6%. The pan-

demic has caused the greatest damage to coun-

tries whose economies rely mainly on small 

business and services.  

Thus, in the second quarter, the GDP of the 

EU countries fell by 11.3% compared to the 

same period in 2019, that of the UK – by 20.8%, 

and the United States – by 31.4%. The decline 

was the largest at an-all time. Different branches 

of trade in services suffered unevenly.  

Thus, sectors that require manual labour of 

people at close range, such as construction, as 

well as personal, cultural and recreational ser-

vices, declined drastically. Financial services, on 

the other hand, continued to grow. The financial 

services market reacted to the restrictions in con-

nection with the COVID-19 pandemic by the 

rapid transition to online mode, the growth of 

non-cash payments and debt burden, decreasing 

sales of banking products [3, p. 10; 21]. 

The pandemic has increased the demand 

for online financial services and made telecom-

muting the norm. Central banks around the 

world are considering lending digital currencies 

their names for support and modernizing pay-

ment systems. Digital financial services promote 

financial integration. Large technology compa-

nies are extending their lines of platforms and 

systems, starting to offer their customers, among 

other things, financial services. According to 

forecasts, the global financial services market is 

expected to grow in 2021 at a compound annual 

growth rate (CAGR) of 9.9%. The growth is 

mainly related to companies’ restructuring their 

activities and to the recovery from the effects    

of the COVID-19, which previously had led to 
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restrictive measures, including social distancing, 

remote work and the closure of commercial ac-

tivities, which resulted in operational problems. 

Moreover, it is estimated that till 2025 the finan-

cial services market will grow at a compound an-

nual growth rate of 6%. Major companies in the 

financial services market include the United 

Health Group; Industrial and Commercial Bank 

of China; AXA; Agricultural Bank of China and 

Bank of China. Western Europe was the largest 

region in the global financial services market ac-

counting for 40% of the market in 2020. North 

America was the second largest region account-

ing for 27% of the global financial services mar-

ket. Africa was the smallest region in the global 

financial services market [18]. 

According to studies by foreign and do-

mestic scientists and practitioners, the primary 

trends in the global financial market in modern 

conditions are: 

− growth of trade volume of financial ser-

vices;  

− growth of the share of financial services 

in the international trade in services; 

− increase in employment in the financial 

services sector;  

− establishment of a single mega-regula-

tor of the financial market;  

− integration of information technologies 

and financial services;  

− high activity of mergers and acquisi-

tions in the sector of non-bank financial institu-

tions;  

− expansion and use of outsourcing in the 

global financial market [9, p. 49-50; 10, p.30]. 

Technology in any form has always been 

the driving force of change, and this is especially 

true in current uncertain times. Never before 

have consumers relied so heavily on smart tech-

nologies: to connect with each other, perform 

everyday tasks and interact with business. And 

never before have companies from different in-

dustries faced such an urgent need for adjust-

ment. McKinsey’s studies [17; 21] show that the 

COVID-19 pandemic has significantly acceler-

ated the introduction of new technologies (up to 

seven years). 

The authors agree with the conclusions of 

research by domestic and foreign experts on the 

main trends in the global financial services mar-

ket. However, they believe that today, digitaliza-

tion is one of the most relevant trends in the 

world economy, whose impact can be traced in 

every industry. The global financial services 

market is no exception. Over the past 5 years, 

global changes have occurred in the field of fi-

nancial services, new ways of delivering ser-

vices, new business models, and new products 

have appeared. 

With the process of digitalization of soci-

ety there occur changes in consumer prefer-

ences, their expectations grow, values change. In 

2019, the British audit and consulting company 

Ernst & Young conducted a study on markets in 

different countries on the level of penetration of 

Fintech services. According to the results of the 

study, a rating was compiled, which found that 

this criterion was 64% on average in the world 

[16]. 

The author believes that the main transfor-

mational changes in the financial services mar-

ket can be traced by four areas of activity: in in-

vestment management; in the capital markets; 

Fintech; in the field of payment technologies. 

The pandemic has damaged the economy 

and caused instability in financial markets 

around the world, and because of this funding for 

new investment management technologies is 

likely to be uneven in the coming years due to 

the desire of some businesses to avoid additional 

risks, the drive to cut down their expenses by 

minimizing IT costs, while others will increase 

investment in technology to take the lead after 

the pandemic. Firms investing in technology are 

likely to explore several key areas, including ad-

vanced data management technologies, AI-

based search analytics, development of plat-

forms and APIs. 

Companies operating in highly competi-

tive capital markets are often among the first to 

introduce new technologies to outperform com-

petitors; however, they encounter difficulties 

due to the need to interact with software infra-

structures and complexes of past generations. 

Therefore, in the coming years, particular atten-

tion will be paid to the transition to the use of 

cloud storage, simplicity and modularity, invest-

ment in automation.  

During 2020, the Fintech sector continued 

to grow rapidly and innovate. To a large extent, 

that was a continuation of trends of the last five 

years at the least. The younger generation of cus-

tomers continues to avoid traditional financial 

institutions or stop using them in favour of fully 
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digital banks and embedded financial services. 

In response, traditional financial institutions are 

trying to compete increasing the pace of innova-

tion and digitalization in various ways, which 

will continue further. Payment technologies are 

an invisible yet vital part of the modern world 

and their range of use will continue to expand. 

It is easy to notice some common features 

of technological trends in different industries. 

The pandemic has forced the focus on digitaliza-

tion, security, efficiency and integration be-

tween platforms and industries, and those com-

panies which cannot (do not want to) upgrade 

their processes, infrastructure and software are 

doomed to a constant struggle for survival in the 

near future. 

In Table 3, the authors group the most cur-

rent technological trends in the global financial 

services market. 

Table 3 

Development trends in the global financial services market 
Trends Brief description 

Investment management trends 

1 2 

Data manage-

ment 

By early 2020, most companies had already begun using the cloud technology, but few of 

them took the full advantage of its capabilities. This situation will change in the near fu-

ture, as the vast majority of companies will start migrating to Snowflake, Amazon Redshift 

or Azure DataExplorer. These new platforms use all aspects of cloud scalability and data 

exchange capabilities. This migration will also increase interest in ETL cloud products 

such as Matillion, as companies will seek to comprehensively optimize business processes.  
Search analyt-

ics 

In 2020, everyone got used to applying mainly the Google search engine to find answers 

to relevant questions. However, a regular Google search could not find a corporate report 

prepared by a company last quarter. New software products help to aggregate corporate 

data and ensure proper navigation. Currently, search engines such as ThoughtSpot are in 

the lead in this segment (applying ThoughtSpot, a user can enter keywords in the search 

bar and get a required report. Moreover, thanks to the SpotIQ search engine based on 

artificial intelligence, users can receive insights. ThoughtSpot works with various enter-

prise applications and databases located both in the cloud and on-premise. Thanks to 

ThoughtSpot Embrace, the user can search directly in cloud storage, such as Snowflake, 

Amazon Redshift and Google BigQuery. If it involves several sources in the analysis, the 

platform finds a link between them, which allows one to create reports with the necessary 

level of detail) and Coveo (it offers a platform to improve the performance of digital tech-

nologies and provides special software solutions created on this platform. Coveo Experi-

ence Intelligence platform uses search, analytics, and machine learning technologies to 

combine disparate content and data to automate the delivery of relevant personalized in-

formation. Coveo offers solutions for e-commerce, customer service and employee devel-

opment). In the coming years, these technologies and related ones are expected to be more 

widely used while the interest in products which provide a single access point for all cor-

porate data will grow. These trends will significantly affect employees’ efficiency. 

Platform de-

velopment 

Today, most companies use special infrastructures which have been developed over many 

years, as well as infrastructures of past generations often through mergers and acquisitions. 

In large companies, this often results in duplication of functions, a significant increase in 

IT costs and regulatory compliance. The complex application infrastructure is inconven-

ient for corporate users as well. In the coming years, it will be important to develop and 

agree on platforms, which will be supported by innovative products for developing plat-

forms such as OpenFin and Beacon. 

Trends in capital markets 

Use of cloud 

storage 

Stock exchanges and market data providers are also beginning a gradual transition to cloud 

services and low-latency access from the cloud. This transition implies the abandonment 

of proprietary technologies in favour of newer systems such as Snowflake, which are grad-

ually becoming the standard for cloud data management. 

  
 

Continuation of Table 3 
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1 2 

Simplicity and 

modularity 

Many popular trading applications are outdated and require significant refinement to sim-

plify the work of the end user. Major providers of trading technologies seek to make trad-

ing interfaces more modular and therefore more flexible for end users who want to com-

bine their favourite components and create a perfect trading workstation at their own dis-

cretion. Both simplicity and modularity are quite achievable, but require investment in 

modern frontend stack, UX teams, microinterfaces and useful platforms such as Openfin. 

Automation Professional capital market participants are going to continue investing in automation in 

the coming years. Processes of manual data entry and unrelated application infrastructures 

are receding into the past, while the transition to open platforms and standardized APIs 

continues. 

FinTech trends  

Digitization of 

processes 

Prior to the COVID-19 crisis, the greatest need for digitization for financial institutions 

was the transformation of customer experience to improve long-term customer retention. 

Since the start of the crisis, financial institutions have faced an urgent need for their oper-

ations transformation and vocational adjustment to remote access, where customer support 

services and back offices need to move from branches and customer service centres to 

bedrooms and living rooms. This transformation has made it clear to even the most con-

servative leaders that their organizations can no longer ignore the need for change, and as 

a result, there are now huge opportunities throughout the FinTech ecosystem. 

Platform mod-

ernization 

Authoritative financial institutions will resume efforts to transform and modernize busi-

ness models and operations. To do this, they will have to either bypass their existing base 

systems in favour of modern platforms created from scratch, or surround their base plat-

forms with many Fintech solutions for individual customers and businesses. Many finan-

cial institutions lag so far behind in technological transformation that they will be forced 

to work with a new generation of financial services market players who can offer white 

label solutions. 

Artificial intel-

ligence (AI) 

and machine 

learning (ML) 

Financial institutions will continue to actively invest in modern data platforms and AI / 

ML technologies, which are crucial to provide modern experiences for customers, such as 

chatbots and personalization. Digitization of customer engagement will also require finan-

cial institutions to pay more attention to cybersecurity, the KYC approach, and fraud de-

tection, where AI / ML data and technology play an important role. 

Growing threat 

to data   

Despite the efforts, banks and other financial institutions will continue to encounter serious 

challenges. In addition to highly competitive Fintech start-ups, there is a threat from large 

social networks and retail players: Facebook, Google, Apple and Amazon, which continue 

to expand in the financial services market. Being at the top of customer data – de-

mographics, interests, preferences, payments – these social media companies provide 

themselves with a significant information advantage over financial institutions which will 

have to solve these problems by cooperating with each other and partnering with Fintech 

players who can help financial institutions to overcome information asymmetry. 

Trends in the field of payment technologies   

Using AI / ML to 

increase security   

The level of fraud is still significant, primarily due to a sudden boom in online trans-

actions. An Experian study shows that during the last quarantine, the number of fraud 

cases increased by 33% as companies tried to transfer transactions online to meet 

customer needs. Therefore, close attention to information security, the basis of which 

is now artificial intelligence, is expected in the near future. AI systems are intelligent, 

adaptive, have the ability to detect and block possible security breaches, as well as to 

correct appropriate actions in real time. Moreover, with machine learning, payment 

companies can analyse more data than ever before in order to detect new fraud trends 

faster and deeper. Taken together, these tools provide the level of reliability needed 

by consumers and businesses for e-commerce transactions 

Migration to the 

cloud 

Consumers prefer payment systems which can be used on phones and work in ac-

cordance with EFTPOS systems (providing integration with Google Pay, Alipay, Ap-

ple Pay, etc.). And this is impossible without the use of cloud technology. Moreover, 

there are additional security benefits when using the cloud. 
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Continuation of Table 3 

1 2 

DLT / Blockchain The simple and inviolable nature of the blockchain has made it an integral part of the 

payment industry. An inexpensive and secure method has exceeded the scope of its 

original purpose of supporting bitcoins, and its potential is limitless. In the near fu-

ture, two main areas of blockchain-related activities are expected to be developed: 

international payment processing services (including interbank transfers) and appli-

cations for financing trade operations. Nowadays these areas use old slow and expen-

sive systems which are counterproductive both for consumers and businesses. 

Open APIs APIs will play an important role in transforming interactions: between different as-

pects of the same organization, between different organizations, and between indus-

tries. In the past, the payment industry strictly controlled end-to-end delivery, but the 

spreading of smart devices, combined with regulatory pressure to open markets to 

third-party suppliers, has jeopardized their standard approach. Financial providers 

need to find a way to become more flexible, and the key to this is open APIs. Open 

banking is a global phenomenon which is expected to continue to expand in the com-

ing years, and without open APIs, payment systems will be away from the global 

trend. 

Generalized by the authors on the basis [1, p. 47-48; 15; 16]. 

 

In the context of Ukraine’s integration into 

the global financial space, the problem of com-

pliance with global trends in the financial ser-

vices market is taking on increasing importance. 

The team of the Ministry of Finance was one of 

the first in the world to launch a service for trans-

mitting (or sharing) digital documents. In 2020, 

the National Bank made it possible to remotely 

identify and verify customers of financial insti-

tutions by offering different models to the finan-

cial market – five simplified ones and three full-

fledged ones. In particular, this can be done 

through using the Diia («Action») mobile appli-

cation, or through the BankID System of the 

NBU (online services using the system at the end 

of 2020 were available to 94% of payment card 

users in Ukraine) [7]. 

Sharing of e-passports in the Diia applica-

tion is a service which, in particular, allows citi-

zens to verify their identity in the bank and  pro-

vide their documents in digital format in order to 

open a bank account without leaving home. The 

service can be used both on the bank’s online re-

sources (mobile application or website) and in a 

regular bank branch. Access codes (QR code and 

bar code) are automatically generated on the cli-

ent’s smartphone and read in the bank. Then the 

client confirms the permission to transfer their 

own data from the Diia, and the bank can pro-

vide the necessary service to the client [2, p.5]. 

Over 25 million Ukrainians can already 

use the bank servicing with the help of digital 

documents. As of October 13, 2020, the digital 

document sharing service was already available 

in PrivatBank, Monobank and A-Bank, while 

more than 30 banks were preparing to move to a 

new format of interaction with customers. 

Another project launched as part of the 

digitalization of the banking system is the digital 

hryvnia. The pilot project of the National Bank 

on studying the possibility of issuing its own 

digital currency based on blockchain technology 

has lasted since 2016. Its practical part was com-

pleted in late 2018. At the end of 2016, the Na-

tional Bank began studying the possibility of is-

suing the Central Bank’s own digital currency 

(CBDC) – «electronic hryvnia» and finding an 

alternative tool for instant and cheap payments 

in accordance with current trends in central 

banks. Today, the National Bank is considering 

the possibility of issuing both anonymous and 

identified CBDC, as each option has its ad-

vantages and disadvantages. Moreover, the op-

tion of anonymous CBDC is not a priority for the 

National Bank [2, 7]. 

The National Bank will continue to study 

the possibility of issuing the hryvnia, consider-

ing the results of the project, the current needs of 

the financial market and the potential develop-

ment of the economy [2, p.5]. 

In the Ukrainian financial services market, 

banks together with FinTech companies are im-

plementing joint projects, in particular [4, p. 11-

12]: 

− Visa and Oschadbank have imple-

mented the technology of paying fare in public 

transport by contactless bank cards;  
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− Visa, PrivatBank and Kasta have 

launched a biometric payment system for pur-

chases using FaceID; 

− Visa and Oschadbank have started test-

ing the Tap to Phone technology for contactless 

payment via smartphones. This technology al-

lows entrepreneurs to turn a smartphone into a 

payment terminal and accept payment from cus-

tomers; 

− EasyPay is a payment acceptance sys-

tem that has been operating in Ukraine since 

2007, offering the market a wide range of pay-

ment methods for cash and non-cash payments 

which comply with the global security protocols 

of Visa, MasterCard, PCI DSS; 

− Electrum Payment System is an opera-

tor of electronic money «ELECTRUM», whose 

issuer is the state bank «UKRGASBANK»; 

− iPay.ua is an All-Ukrainian online pay-

ment service which works with seven major 

Ukrainian banks and 500 partner companies 

which accept payments for their products and 

services; 

− LiqPay is a Ukrainian payment service 

whose parent company is Privatbank; its plat-

form allows one to receive payments from Visa, 

MasterCard, Internet banking Privat 24, as well 

as cash through payment terminals; 

− Lime Systems is a supplier of a system 

of automation of banking operations and service 

solutions for over 15 Ukrainian financial compa-

nies and banks, including PUMB, Ukrgasbank, 

Universal Bank. Automated banking system 

SCROOGE is software by Lime Systems. Since 

2015, the company has been developing a sys-

tem of financial authorizations for payment 

cards and electronic wallets Card Transaction 

Service 

− AtticLab specializes in innovative soft-

ware products using the blockchain technology. 

The company participates in the project creating 

a national cryptocurrency under the auspices of 

the NBU [4, p. 11-12]. 

Moreover, at the end of 2020, the 

Verkhovna Rada registered Draft Law No. 4364 

on Payment Services, which will adapt Ukrain-

ian legislation to EU legislation and significantly 

modernize the regulation of the Ukrainian mar-

ket of payments and money transfers [7]. 

In 2020, the National Bank together with 

market participants and people’s deputies began 

work on the foundation of new regulation of the 

non-banking sector. In particular, proposals 

were prepared for new versions of the Laws of 

Ukraine «On Insurance», «On Credit Unions» 

and «On Financial Services and Financial Com-

panies». Also, the National Bank has developed 

and published a number of key normative legal 

acts in the field of regulation of non-bank finan-

cial institutions [2, p. 5; 7]. 

Conclusions. At the present stage, the de-

velopment of the global financial services mar-

ket is accompanied by the evolution of qualita-

tive characteristics of the market itself. In recent 

decades, international trade in financial services 

has been gaining significant traction, becoming 

global in nature. This phenomenon was facili-

tated by a number of factors, including, in par-

ticular, the growing demand for services, espe-

cially in developed and newly industrialized 

countries, which is associated with improvement 

in the living standards; development of infor-

mation technologies; emergence of new markets 

in the form of a large group of developing coun-

tries; development of the Internet as a key factor 

in improving e-commerce, as well as provision 

of financial services through telecommunica-

tions; increase in the level of competition in the 

field of financial services. 

The authors analysed the statistical data 

and determined the share of financial services 

exports, which amounted to 16.84% and 16.55% 

of the total world exports of services in 2018 and 

2019, respectively. 

Most experts note that 2020 was in many 

ways an unprecedented year for financial mar-

kets. In turn, the global financial services market 

reacted to the restrictions due to the COVID-19 

pandemic by rapid transition to online mode, in-

crease in non-cash payments and debt burden, 

and decrease in sales of banking products. 

In this regard, we can identify the follow-

ing trends which characterize the development 

and direction of transformation of the global fi-

nancial services market: the growth of trade in 

financial services; increasing share of financial 

services in the international trade of services; in-

creasing employed population in the financial 

services sector; establishment of a single mega-

regulator of the financial market; integration of 

information technologies and financial services; 

high activity of mergers and acquisitions in      
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the sector of non-bank financial institutions; ex-

pansion and use of outsourcing in the global fi-

nancial market. 

Under conditions of Ukraine’s integration 

into the global financial space, the problem of 

compliance with global trends in the financial 

services market is taking on increasing im-

portance. The state is taking appropriate steps in 

this direction both in practice and in legislative 

environment. Over 25 million Ukrainians can al-

ready use the bank services through digital doc-

uments. In the Ukrainian financial services mar-

ket, banks together with FinTech companies are 

implementing joint projects. At the end of 2020, 

the Verkhovna Rada registered Draft Law No. 

4364 on payment services, which will allow 

adapting Ukrainian legislation to EU legislation 

and modernizing the regulation of the Ukrainian 

payments market significantly. 
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР ЗА СУЧАСНИХ УМОВ 

РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

О. В. Крилова, к. т. н., доцент, О. І. Замковий, ст. викладач. НТУ «Дніпровська політехніка» 

 

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

лізу – при дослідженні та обробці даних статистики та визначенні частки експорту фінансових 

послуг від всього світового експорту послуг; синтезу – при визначені суттєвих ознак впливу 

пандемії на попит на фінансові послуги; узагальнення – при визначенні світових трендів роз-

витку світового ринку фінансових послуг та змін в практичному, законодавчому полі України 

в напрямку осучаснення регулювання діяльності українського ринку фінансових послуг. 

Результати. Досліджено, що сучасний етап еволюції міжнародних ринків фінансових 

послуг характеризується найбільшою інтенсифікацією фінансових потоків. Охарактеризовано 

склад фінансових послуг відповідно до міжнародних норм та українського законодавства. Ви-

окремлено фактори активізації міжнародної торгівлі фінансовими послугами, що набуває гло-

бального характеру. Обґрунтовано, що 2020-й рік був у багатьох відношеннях безпрецедент-

ним для фінансових ринків. Закриття економік через соvid 19 викликало агресивну монетарну 

і фіскальну реакцію ЦБ і урядів розвинених країн. В результаті у 2020 році економіка, вироб-

ництво товарів і обсяг наданих послуг різко впали через пандемію соvid 19 і пов’язаних з нею 

обмежень. Фінансові послуги, навпаки, продовжували зростати. Ринок фінансових послуг від-

реагував на обмеження у зв’язку з пандемією соvid 19 стрімким переходом в онлайн-режим. 

Відзначено, що технології в будь-якій формі завжди були рушійною силою змін, і в нинішні 

непевні часи це особливо актуально. Аргументовано необхідність структурування основних 

тенденцій розвитку світового ринку фінансових послуг.  

Новизна. Виокремлено фактори, що змінюють умови функціонування ринку фінансових 

послуг в умовах пандемії соvid 19.  

Практична значущість. Систематизовано автором найбільш актуальні технологічні   

тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг та зміни в практичному, законодавчому 

полі України в напрямку приведення його у відповідність до законодавства ЄС. 

Ключові слова: світовий ринок, фінансова послуга, тренди розвитку, міжнародна тор-

гівля фінансовими послугами, ринок фінансових послуг. 
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МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРУ В РЕЖИМІ ЕКСПОРТУ:  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

Я. Р. Корнійко, к. е. н., доцент, Державний університет інфраструктури та технологій, 

blttduit@gmail.com, orcid.org/0000-0001-5772-7364 

 

Методологія дослідження. У процесі дослідження було використано філософську ме-

тодологію, яка допомогла встановити взаємозв’язок науки з практикою; застосовано інфор-

маційний підхід як фундаментальну методологію з метою обґрунтування інформаційного та     

когнітивного взаємозв’язку парадигми дослідження; метод термінологічного аналізу – для 

уточнення змісту понятійного апарату досліджуваного питання; статистичний метод – для 

аналізу структури та динаміки зовнішньої торгівлі України та сплати митних платежів у ре-

жимі експорту. 

Результати. Уточнено дефініцію поняття «митне оформлення», представлено варіатив-

ність розкриття особливостей даного питання та узагальнено думки сучасних вчених, зокре-

ма, визначено риси, які притаманні цій категорії. Представлено товарну та географічну стру-

ктуру зовнішньої торгівлі України та встановлено, що найбільшу частину українського това-

рного експорту складають продовольчі товари та сільськогосподарська продукція. Система-

тизовано існуючу процедуру митного оформлення товару в режимі експорту. 

Новизна. Обґрунтовано схему основних етапів залучення посередників в експортному 

ланцюжку доставки товарів, що дозволить спростити та пришвидшити процедури митного 

оформлення під час проходження митного очищення товарів та узагальнено процедуру мит-

ного оформлення вантажів при здійсненні зовнішньоекономічних операцій з орієнтацією на 

режим експорту. Виокремлено умови, що впливають на процедуру митного оформлення в 

режимі експорту. 

Практична значущість.  Запропоновано орієнтири проходження митного оформлення 

товарів в режимі експорту з метою систематизації існуючих процедур підприємств, які на       

підставі укладених зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або через посередника 

(комісіонера, агента, консигнатора тощо) здійснюють експорт товарів з переміщенням їх че-

рез митний кордон України.  

Ключові слова: митне оформлення, митний режим експорту, зовнішня торгівля Украї-

ни, декларант. 

 

Постановка проблеми. Розвиток еко-

номіки нашої держави завжди привертав 

увагу науковців, особливо, якщо питання 

стосується міжнародних зовнішньоеконо-

мічних зав’язків. Значні за своїм змістом 

соціально-економічні та політичні події, які 

відбуваються сьогодні в світі та Україні, а 

також процеси реформування внутрішнього 

господарства країни, мають ваговий вплив 

на      митну сферу. Митна діяльність є осно-

вним джерелом надходження коштів до  

бюджету країни, тому існує об’єктивна не-

обхідність вивчити існуючі інструменти та 

заходи щодо процедур митного оформлення 

вантажів при здійсненні зовнішньоеконо-

мічних операцій. Імпортно орієнтована кра-

їна спонукає проаналізувати структуру та 

динаміку митних платежів, а також вивчити 

особливості митного оформлення товарів у 

режимі експорту. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Питанням застосування різних мит-

них режимів України приділяли увагу у сво-

їх працях такі науковці, як О. М. Дем’янюк 

[1], Б. А. Кормич [2], О. П. Науменко [3], А. 

І. Філіна [4], М. Г. Шульга [5] та інші. 
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Дані автори висвітили у своїх   працях 

мету застосування митних режимів, складові 

елементи й проблематику окремих режимів. 

Не зважаючи на глибокі вивчення авторів, 

питання митного оформлення залишається 

досить багатогранним і деякі аспекти потре-

бують додаткового та глибшого дослід-

ження. Цілком зрозуміло, що особливості 

митного режиму експорту також було роз-

крито різними авторами, наприклад, Н. В. 

Осадча [6], Т. О. Осташко [7], С. О. Полков-

ниченко [8], Ю.-Б. Р. Ханик [9] та інші, од-

нак, більшість авторів присвятили  свої  до-

слідження експорту різних видів товарів, а 

питання загальних етапів експортного       

оформлення потребує детальнішого роз-

криття. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є визначення особливостей та 

етапів митного оформлення товару в режимі 

експорту.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Відповідно до  Експортної стратегії 

України («дорожньої карти» стратегічного 

розвитку  торгівлі)  на 2017–2021 роки  сьо-

годні українські підприємства стикаються з 

численними перешкодами у  ході своєї  зов-

нішньоекономічної діяльності, що пов’язано 

з недостатнім  рівнем  якості послуг з  під-

тримки торгівлі, які є доступними для під-

приємств. Існуючі умови для діяльності під-

приємництва не стимулюють українські 

підприємства до розвитку  інноваційної  

діяльності та не сприяють диверсифікації 

економіки. Внаслідок цього структура екс-

портного кошика складається з незначної 

кількості товарів з відносно низькою дода-

ною вартістю, а наявні ресурси, зокрема по-

тенціал високо-кваліфікованих кадрів, не 

використовуються повною мірою [10]. 

Доречно розглянути статистичні дані 

Державної служби статистики України і 

Державної фіскальної служби України, аби 

проаналізувати товарну структуру зовніш-

ньої торгівлі України (рис.1). Загалом, мож-

на стверджувати, що за підсумками 9 міся-

ців 2021 р. вартісні обсяги зовнішньої торгі-

влі товарами України зросли на 25,8 млрд 

дол США (або на 35,3 %) у  порівнянні  з 

аналогічним періодом 2020 р. 

  

 

 Рис. 1. Товарна структура зовнішньої торгі-

влі України за 3 квартали 2021 року, % [11] 

 

При цьому зростання по експорту (на 

38,2 %) було більшим за  зростання по  ім-

порту (на 32,6 %). Така ситуація призвела до 

часткового зменшення негативного сальдо 

зовнішньої торгівлі товарами [11]. 

За аналізований період, основу україн-

ського товарного експорту у 2021 р. (9 міс.) 

склали продовольчі товари та сільськогос-

подарська продукція (37,3 %), у той час, як 

імпорт становив 10,7 %. Основу імпортної 

продукції складає машини, устаткування та 

обладнання – 32,6 % у загальній структурі.  

Протягом 2021 року Україна активно 

поставляла свої товари до країни Євросою-

зу,  Китаю, країн Євразійського економічно-

го союзу, Туреччини, США, Індії та інших 

країн світу (рис.2).  

 

 

Рис. 2. Географічна структура зовнішньої 

торгівлі товарами України за три квартали 

2021 р., % [12]  

 

За даними Держстату, у географічній 

структурі зовнішньої торгівлі товарами Ук-

раїни за підсумками трьох кварталів 2021 р. 

провідне місце займають країни ЄС. У порі-

внянні з аналогічним періодом 2020 р. част-

ка ЄС зросла з 39,4 % до 40,6 %. В основі 
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цієї зміни лежало зростання вартісних обся-

гів товарообігу на 39,6 %. ЄС є найбільшим 

торговельним партнером України як в час-

тині експорту товарів (40,2 % від загального 

експорту), так і в частині їх імпорту (41,1 % 

від загального імпорту) [12].    

За даними рис. 3 можна стверджувати, 

що за 2021 рік податки на  міжнародну  тор-

гівлю та зовнішні операції становили 

34268,8 млн грн [13]. 

 

 

Рис. 3. Структура надходження митних пла-

тежів у 2021 році, млн грн [13] 

 

Так, обсяги оподаткованого імпорту 

«по вазі» у 2021 року, в порівнянні з експор-

том, становлять 97 %, що на 31963,2 млн грн 

більше. Дана ситуація пов’язана з існуючою 

процедурою оподаткування товарів в режи-

мі експорту (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Оподаткування товарів в режимі  

експорту 

Мито Акцизний податок 

Податок на 

додану вар-

тість 

Ввізне мито нарахову-
ється та сплачується 

відповідно до 

ст.  272 ,  277, частини 
пер-

шої     ст.  286  МКУ 

при дотриманні умов 
та обмежень, встанов-

лених главою 13 

МКУ. 
 

Ставки ввізного мита 

застосовуються відпо-
відно до 

ст.  280  МКУ. 

 

Нараховується та 
сплачується відповідно 

до 

п.п.  213.1.3  п. 213.1  с
т. 213 ПКУ. 

Ставки акцизного 

податку застосовують-
ся відповідно до ст.  

215 ПКУ. 

У разі ввезення марко-
ваної підакцизної 

продукції на митну 

територію України 
податок сплачується 

під час придбання 

марок акцизного 
податку з доплатою (у 

разі потреби) на день 

подання митної декла-
рації (п.п. 222.2.2 п. 

222.2  ст. 222 ПКУ). 

Нараховується 
та сплачується 

відповідно до 

п.п. в) п. 185.1 
ст. 185 ПКУ з 

урахуванням 

положень ст. 
191 ПКУ. 

Ставки ПДВ 

застосовують-
ся відповідно 

до ст. 193 

ПКУ. 

Джерело: [14] 

 

Ставки вивізного мита на українські 

товари, що вивозяться за межі митної тери-

торії України, встановлюються окремими 

законами.  

Зростання експорту товарів до країн 

світу сприяє покращенню міжнародної  тор-

гівлі та розвиває один із найбільш прибут-

кових видів діяльності. Плануючи експорт-

ну діяльність, варто визначитися яким чи-

ном клієнт отримає замовлену продукцію, 

тобто, чи залучатимуться посередники в 

експортному ланцюжку доставки товарів чи 

всі операції виконуватимуться самостійно. 

Модель «без участі посередників» передба-

чатиме витрату додаткового часу для побу-

дови відносин між усіма учасниками поста-

вки, вивчення ринку збуту та тонкощів мар-

кетингової діяльності, пошуку партнерів для 

здійснення доставки на міжнародному рин-

ку, а відповідно й усіх тонкощів логістики. 

Такий підхід є доволі складним та затрат-

ним. Підприємства з досвідом роботи на 

міжнародному ринку зазвичай залучають 

посередників для здійснення різних видів 

операцій, наприклад, агентів, дис-

триб’юторів, транспортні компанії, митних 

брокерів тощо.  З метою спрощення та при-

швидшення процедури   митного оформлен-

ня товарів під час проходження митного 

очищення, доречно обрати   підрядника-

митного брокера, який спеціалізується у 

даний сфері та володіє усіма тонкощами 

проходження митного контролю.  

Перш ніж звернутися до  загальної ха-

рактеристики і особливостей митного режи-

му експорту, доречно розглянути загальне 

розуміння митного оформлення, процедура 

якого є обов’язковою для всіх вантажів і 

товарів легально ввезених / вивезених через   

кордон України і супроводжується оформ-

ленням значної кількості документів та про-

цедур.  

Основні засади організації здійснення 

митних операцій в Україні регулюються 

Митним кодексом України, в якому розкриті 

усі економічні, організаційні, правові, кад-

рові питання, а також соціальні  аспекти 

діяльності органів митниці України. Зага-

лом, митне оформлення – це фінальний етап 

зовнішньоекономічної діяльності.   

У теоретичному значенні митне офор-

млення доцільно розглядати як правовий 

інститут, що характеризується структурним 

змістом, що включає в себе предмет, метод, 
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цілі, завдання, функції, принципи правового 

регулювання, а також спеціальні суб’єкти; 

системністю, комплексністю і однорідністю 

відносин; юридичною єдністю норм, що 

регулюють відносини з митного оформлен-

ня; переважною нормативною відокремлені-

стю, що виражається в закріпленні у вигляді 

окремого підрозділу в Митному кодексі Ук-

раїни [12]. 

Автор М.Г. Шульга у своїй праці [15] 

розглядає митне оформлення як багато-

гранне поняття, яке містить різні елементи. 

Це ціла система взаємообумовлених органі-

заційно-правових та технічних процедур, 

здійснюваних митними органами в порядку 

та на умовах, встановлених митним законо-

давством. 

Предметом регулювання митного     

оформлення є суспільні відносини, що ви-

никають в процесі проведення митного  

оформлення товарів і транспортних засобів, 

що переміщуються через митний кордон 

України. Об’єктами цих правовідносин ви-

ступають товари та транспортні засоби, ін-

формація (відомості), необхідна для митних 

цілей, яка може міститися в документах (пи-

сьмових і електронних) або надаватися в 

усній і конклюдентній формі. Необхідно 

відзначити, що ряд науковців розширюють 

поняття митного оформлення, охоплюючи 

товари, транспортні засоби та предмети [16, 

с.109–110]. 

Науковець Годованець О. В. у своїй 

праці [17] приходить до думки, що митне 

оформлення товарів неможливе без прове-

дення заходів митного контролю, дію яких 

направлено на виявлення ознак, що вказу-

ють на склад митних правопорушень адміні-

стративного та фінансового характеру, а 

форми митного контролю дають змогу ви-

являти, попереджувати та усувати порушен-

ня, забезпечуючи інтереси держави та наці-

ональних товаровиробників. 

Поняття експорту, закладене в Законі 

«Про зовнішньоекономічну діяльність». У 

ньому під експортом (експортом товарів) 

розуміється продаж товарів українськими 

суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 

іноземним суб'єктам господарської діяльно-

сті (у тому числі з оплатою в негрошовій 

формі) з вивезенням або без вивезення цих 

товарів через митний кордон України, 

включаючи реекспорт товарів [18]. 

З визначення митного режиму експор-

ту випливає, що товари вивозяться з Украї-

ни для вільного обігу без зобов’язання про 

їх повернення на цю територію, що виклю-

чає які-небудь обмеження щодо розпоря-

дження товарами, експортованими з Украї-

ни. У визначенні митного режиму експорту 

країна, з якої має походити товар, конкретно 

не вказана, тому під цей режим можуть по-

міщатися товари, що походять із будь-якої 

країни, тобто й іноземного походження. По-

міщення товарів під митний режим експорту 

не передбачає яких-небудь звільнень від 

застосування до них заходів митно-

тарифного регулювання [6].  

Відповідно до ст.12 Митного кодексу 

України «експортер (імпортер) – підприєм-

ство, яке на підставі укладених ним безпо-

середньо або через посередника (комісіоне-

ра, агента, консигнатора тощо) зовнішньо-

економічних договорів (контрактів) здійс-

нює експорт (імпорт) товарів з переміщен-

ням їх через митний кордон України, неза-

лежно від митного режиму, в який поміщу-

ються такі товари» [12]. 

Митне оформлення починається з мо-

менту подання митному органу декларантом 

або уповноваженою ним особою митної де-

кларації або документа, який відповідно до 

законодавства її замінює, та документів, 

необхідних для митного оформлення, або, у 

випадку електронної декларації, з моменту 

отримання митним органом від декларанта 

або уповноваженої ним особи електронної 

митної  декларації або електронного  доку-

мента, який відповідно до закону замінює 

митну декларацію [19]. Загалом, подавати 

митну декларацію до оформлення повинен 

власник товару або особа, яка діє від його 

імені (представник). 

Розглядаючи процес митного оформ-

лення товару в режимі експорту, декларанту 

варто дотримуватися певних дій та слідува-

ти основним етапам. На рис. 4 автором 

угруповано основні етапи експорту, відпо-

відно до [20, с.28]. Однак, необхідно заува-

жити, що не всі зазначені етапи використо-

вуються під час оформлення товарів, адже, 

послідовність та процедура може змінювати 

від особливостей товару та формуватися під 
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впливом умов    контракту. Наприклад, від 

виду товару, отримання ліцензій, дозволів, 

сертифікатів, залучення посередників тощо. 

Першим етапом митного оформлення 

товарів є облік (акредитація) на митниці в 

якості особи, що має намір здійснювати 

операції з товарами. 

 

Рис.4. Процедура митного оформлення вантажів при здійсненні зовнішньоекономічних    

операцій з орієнтацією на експорт  
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Особа, яка здійснює операції з товара-

ми (або її представник, повноваження якого 

підтверджені довіреністю або письмовим 

договором між ним та особою, яку він пред-

ставляє), для взяття на облік подає заяву про 

взяття на облік особи, яка здійснює операції 

з товарами за посиланням єдиного  вікна. 

Процедура акредитації на митниці 

здійснюється одноразово на підприємство та 

регулюється чинним законодавством – нака-

зами Міністерства фінансів. Однак варто 

врахувати, що при будь-яких змінах на під-

приємстві, наприклад, юридичної адреси 

тощо, про це необхідно повідомляти для 

уникнення непередбачуваних ситуацій при 

митному очищенні товарів та понесення 

додаткових витрат. Дана процедура не дов-

готривалою.  

Другий етап – підготовка документів 

для проходження митного очищення: 

1. Зовнішньоекономічний контракт 

купівлі-продажу – це основний документ, на 

який звертають увагу митники, адже відпо-

відно до нього митники знатимуть умови за 

яким завозиться або вивозиться товар.  

Поряд з митними органами, додатко-

вою установою, яка в режимі реального часу 

слідкує за дотриманням законодавства у 

сфері ЗЕД є український банк.  Відділи  ва-

лютного контролю банку, як правило, пере-

віряють на дотримання вимог законодавст-

ва. Бажано типовий договір ЗЕД робити 

двомовним, наприклад, українською та анг-

лійською мовами.  

Митні органи, в свою чергу, при про-

веденні оформлення товарів звертають увагу 

на складові, що використовуються для фор-

мування митної вартості. Основою даного 

контакту є умови Інкотермс 2020, а основ-

ними критеріями ризиковості є дотримання 

порядку розрахунків, відповідність умов 

поставки товарно–транспортним докумен-

там, наявність повного переліку передбаче-

них контрактом додаткових документів, що 

надаються експортером, таких як сертифіка-

ти походження, страхові поліси, експортні 

декларації [10]. 

Інвойс (рахунок-фактура) – це фінан-

совий документ, який оформляється на кож-

ну партію товару окремо. Вона включає на-

ступні пункти: номер і дату, реквізити поку-

пця і продавця, банківські реквізити,  умови  

доставки, валюту, посилання на контракт, 

країну походження, опис (або код) товару, 

ціну за одиницю товару, кількість товару, 

загальну вартість та умови оплати. Додатко-

во       варто врахувати, що існує ще й раху-

нок проформа.  

Основна їх відмінність полягає у тому, 

що рахунок-фактура оформляється при  ко-

мерційних домовленостях (клієнт перерахо-

вує кошти за отриманий товар на готівковий 

рахунок продавця), а рахунок-проформа – 

для товару, який не має комерційної ціннос-

ті (клієнт нічого не винен продавцю). Раху-

нок-проформа оформляється, наприклад, 

для    маркетингового товару, який може 

надсилатися як зразок продавцем для попе-

реднього ознайомлення клієнтом. Від виду 

інвойсу залежить правильність заповнення 

митної декларації. 

2. Пакувальний лист – документ, який 

дублює реквізити інвойсу та  додатково вка-

зується кількість одиниць, вага нетто (на 

кожен вид товару) та брутто і вид упаковки. 

3. Договір на митно-брокерські послу-

ги за умови роботи з митним брокером. 

4. Транспортні документи – залежать 

від виду транспорту, який використовується 

для доставки товару (СМR – для автомобі-

льний перевезень, коносамент – для морсь-

ких перевезень, авіаційна накладна, СМГС-

накладна – для залізничних перевезень). 

Дані документи заповнює компанія перевіз-

ник. У разі перевезення товару у рамках 

міжнародних митних конвенцій, застосову-

ють додатково до транспортної накладної 

спеціальні документи.  

Прикладом для автомобільного транс-

порту є Карнет TIR або Книжка МДП – це 

скорочення, яке в перекладі з французької 

означає «міжнародні дорожні перевезення».  

Третій етап – визначення коду УКТ 

ЗЕД (українська класифікація  товарів  зов-

нішньоекономічної діяльності). Декларант 

може оформляти самостійно або за допомо-

ги брокера. Якщо ж декларант не може ви-

значити код для свого товару самостійно і 

не хоче залучати брокера, для таких випад-

ків існує процедура  прийняття митницею  

попе-реднього рішення про класифікацію 

товару згідно з УКТ ЗЕД за «Попереднім 

рішенням щодо класифікації товару», який 

видається митним органом. У будь-якому 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2021,  №484_________________________________________



випадку для підтвердження виду товару для 

митних органів потрібно  додати підтвер-

джуючі  документи, які характеризують вид 

товару (наприклад, опис товару на інтернет-

ресурсі клієнта, каталоги, висновки уповно-

важених органів стосовно видачі заключен-

ня щодо товару, відповідні лабораторії то-

що).  

Четвертий етап – тарифне (податки, 

квоти тощо) і нетарифне регулювання (за-

лежить від виду державного контролю, на-

приклад, фітосанітарний,  ветеринарний,  

санітарно-епідеміологічний, екологічний і 

радіологічний контроль, контроль за пере-

міщенням культурних цінностей, контроль 

товарів подвійного/військового призначен-

ня, об’єкти інтелектуальної власність).  

Відповідно до ст. 4 Митного кодек-

су, під заходами нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності слід розу-

міти не пов’язані із застосуванням мита 

до товарів, що переміщуються через митний 

кордон України, встановлені відповідно 

до закону заборони та/або обмеження, спря-

мовані на захист внутрішнього ринку, гро-

мадського порядку та безпеки, суспільної 

моралі, на охорону здоров’я та життя людей 

і тварин, охорону навколишнього природно-

го середовища, захист прав споживачів то-

варів, що ввозяться в Україну, а також 

на охорону національної культурної 

та історичної спадщини [12]. 

Однак, варто звернути  увагу на тверд-

ження Осадчої Н. В. [6], що у Митному  ко-

дексі України відсутні будь-які обговорення 

щодо застосування або незастосування за-

ходів нетарифного регулювання до товарів, 

що поміщаються під митний режим експор-

ту. Проте, аналізуючи законодавство Украї-

ни у сфері застосування заходів нетарифно-

го регулювання, бачимо, які товари, що по-

міщаються в режим експорту, можуть підля-

гати ліцензуванню, підставою для їх митно-

го  оформлення може бути картка реєстра-

ції-обліку зовнішньоекономічного договору 

(контракту), для експорту  деяких  товарів  

необ-хідно одержувати квоти, ліцензії тощо. 

П’ятий етап – сертифікат про поход-

ження. Відповідно до ст. 43 МКУ сертифі-

кат про походження – це документ, який 

однозначно свідчить про країну походження 

товару і виданий компетентним органом 

даної країни або країни вивезення, якщо у 

країні вивезення сертифікат видається на 

підставі сертифіката, виданого компетент-

ним органом у країні походження товару. 

Країна походження товару заявляється (де-

кларується) митному органу шляхом зазна-

чення назви країни походження товару та 

відомостей про документи, що підтверджу-

ють походження товару, у митній декларації 

[12]. Даний документ видається Торгово-

промисловою палатою країни-експортера та 

підтверджує країну походження товару. Як 

правило, він потрібен митному органу краї-

ни-імпортера для здійснення тарифного та 

нетарифного регулювання [21].  

Крім цього, сертифікати походження 

необхідні у випадках,  передбачених  відпо-

відними зовнішньоторговельними контрак-

тами, національними правилами країни-

імпортера, а також міжнародними угодами, 

учасниками яких є сторона експорту та сто-

рона імпорту товару [22].  

Важливо врахувати, що перед почат-

ком митного оформлення товарів необхідно 

пройти вище зазначені види державного 

контролю і лише після цього митна декла-

рація подається до митних органів для офо-

рмлення, адже, вона є основною митного       

оформлення. Після подання, митна деклара-

ція проходить наступні етапи: прийняття   

митної декларації до митного оформлення; 

реєстрація митної декларації; контроль із 

застосуванням системи управління ризика-

ми; перевірка правильності класифікації та 

кодування товарів; проведення митного 

огляду товарів; перевірка правильності ви-

значення митної вартості товарів; перевірка 

правильності нарахування митних платежів; 

завершення митного оформлення [23]. 

Завершальний етап – оформлення ван-

тажної митної декларації. Вище розглянутий 

базовий пакет документів може доповнюва-

тися різноманітними додатковими докумен-

тами, які залежать від типу вантажу, обме-

женнями країн експорту тощо. Подання до-

кументів та відомостей необхідних для мит-

ного контролю регулюється ст.335 Митного 

кодексу України. 

Висновки. Міжнародні перевезення  

вантажів – складний процес, який вимагає 

правильного заповнення документів і розу-

міння законодавчої бази. Для оформлення   
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вантажу на митниці слід надавати коректні і 

достовірні відомості про товар, дотримува-

тися правил подачі декларацій, своєчасно 

сплатити  митні збори та інші  важливі  ас-

пекти. У разі будь-яких порушень, навіть 

мінімальних, назначаються штрафні санкції 

та інші адміністративні покарання, аж до 

вилучення товару на митниці.  

Представлене дослідження спрямовує 

до необхідності залучення посередників в 

експортному ланцюжку доставки товарів, 

що спростить та пришвидшить процедуру 

митного оформлення товарів при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій з орієнтаці-

єю на режим експорту. У подальших дослі-

дженнях розглядатиметься механізм взаємо-

дії посередників, клієнтів  та представників  

державних установ у процесі митного офор-

млення товару. 
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CUSTOMS CLEARANCE OF GOODS IN EXPORT MODE: THEORETICAL ASPECTS 

Ya. R. Korniiko, Ph. D (Econ.), Associate Professor,  

State University of Infrastructure and Technologies 

 

Methods. Philosophical methodology was used in the research process, which helped to es-

tablish the relationship between science and practice; the information approach is applied as a fun-

damental methodology in order to substantiate the information and cognitive relationship of the 

research paradigm; method of terminological analysis to clarify the content of the conceptual appa-
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ratus of the question under research; statistical method for analysis of the structure and dynamics of 

Ukraine's foreign trade and payment of customs duties in the export regime. 

Results. The definition of the concept of «customs clearance» is clarified, the variability of 

revealing the specifics of this issue is presented, and the opinions of modern scientists are summa-

rized, the features that are inherent in this category are identified. The commodity and geographical 

structure of Ukraine's foreign trade is presented and it is established that the largest part of Ukraini-

an commodity exports consists of food products and agricultural products. The existing procedure 

of customs clearance of goods in the export mode is systematized. 

Novelty. The scheme of the main stages of attracting intermediaries in the export chain of 

goods delivery is substantiated, which will simplify and speed up customs clearance procedures 

during customs clearance of goods, as well as generalize the procedure of customs clearance of 

goods in foreign trade operations focused on export mode. The conditions influencing the customs 

clearance procedure in the export mode are highlighted.  

Practical value. Guidelines for customs clearance of goods in the export regime are proposed 

in order to systematize the existing procedures of enterprises that export goods on the basis of con-

cluded foreign economic agreements (contracts) or through an intermediary (commission agent, 

agent, consignor, etc.) moving them across the customs border of Ukraine. 

Keywords: customs clearance, customs mode of export, foreign trade of Ukraine, declarant. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ У  

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ З КРАЇНАМИ ЄС 

 

М. В. Савченко, д. е. н., професор, Донецький національний університет 

 імені Василя Стуса, m_sаvchenko@donnu.edu.uа, orcіd.org/ 0000-0002-9063-3551, 

І. В. Хаджинов, д. е. н., професор, Донецький національний університет імені Василя 

Стуса, i.khadzhynov@donnu.edu.ua, orcіd.org/ 0000--0003-3909-3171, 

А. О. Завидовська, Донецький національний університет імені Василя Стуса,  

zavydovska.a@donnu.edu.ua, orcіd.org/0000-0002-3617-6839 

 

Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування системи ме-

тодів. Метод логічного аналізу дозволив вибудувати логіку дослідження. Використання ме-

тодів структурного аналізу, групування, декомпозиції та формалізації дозволило обґрунтува-

ти послідовність етапів реалізації методичного підходу щодо  визначення рівня  розвитку  

торговельно-економічних відносин. Методи статистичного аналізу було використано для 

оцінювання динаміки показників впливу зовнішніх ринків. Графічний метод дозволив візуа-

лізувати отримані результати дослідження.  

Результати. Авторами статті обґрунтовано практичні рекомендації щодо реалізації екс-

портного потенціалу у торговельно-економічних відносинах України з країнами ЄС. Було     

розглянуто детальну характеристику динаміки обсягів експорту та імпорту товарів у вартіс-

ному вимірі між Україною та ЄС. Для аналізу процесів активізації торговельно-економічних 

відносин в аспекті євроінтеграційних процесів розвитку української держави, досліджено 

динаміку частки зовнішньоторговельного обороту, яка припадає на країни ЄС. Проаналізо-

вано динаміку торгівлі послугами між Україною та ЄС. Для розрахунку ступеня розвиненос-

ті торговельно-економічних зв’язків країн, запропоновано розрахунок інтегрального індексу, 

що базується на відносних показниках. З’ясовано, що даний метод дозволяє класифікувати 

країни ЄС та України за ступенем розвиненості торговельно-економічних зв’язків. На основі 

отриманих результатів, побудовано радар ступеня розвиненості торговельно-економічних 

зв’язків країн ЄС та України. Виділено загальні тенденції торговельно-економічних відносин 

України з країнами ЄС та з’ясовано, що зовнішньоекономічна діяльність України з країнами 

ЄС має великий потенціал розвитку. На основі проведеного аналізу, сформовано пропозиції 

щодо    розвитку експортного потенціалу у торговельно-економічних відносинах України з 

країнами ЄС. 

Новизна. Запропоновано комплекс заходів щодо реалізації експортний потенціал Укра-

їни у торговельно-економічних відносинах з країнами ЄС, зокрема запропоновано науково-

методичний підхід щодо розрахунку інтегрального індексу розвиненості торговельно-

економічних зв’язків країн, що дозволяє класифікувати країни за ступенем розвиненості; 

надано рекомендації щодо покращення експортного потенціалу у торговельно-економічних 

відносинах України з країнами ЄС. 

Практична значущість  полягає у можливості застосування розроблених методичних 

засад щодо оцінювання ступеня розвиненості торговельно-економічних зв’язків не тільки з 

європейськими країнами, а і з іншими країнами світу. 

Ключові слова: потенціал, торговельно-економічні відносини, ЄС, експорт, зовнішньо-

економічна діяльність. 

 

Постановка проблеми. У останні ро-

ки ЄС став найбільшим торговим партнером 

України, проте незадовільною залишається 

структура  товарообігу  через превалювання 
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сировинної складової в експорті попри поо-

диноких успіхів з нарощення складнішого 

експорту, вбудовування до європейських 

ланцюгів доданої вартості. Імпортні потоки 

з країн ЄС до України насичені високо-

технологічною продукцією та продукцією 

нафтопереробки. Така незбалансованість 

експортно-імпортних потоків породжує 

хронічне негативне  сальдо торговельного  

ба-лансу, яке дещо зменшується у періоди 

кризового падіння купівельної спроможнос-

ті й попиту на імпорт з ЄС та стрімко відно-

влюється у посткризові роки.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Проблеми торговельно-економічних від-

носин України та ЄС висвітлені у працях ба-

гатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, 

зокрема Л. Мідделаар [1], С. Кулицький [2], 

Д. Покришка [3], А. Ченаш [4], О. Кузяков [4], 

С. Беренда [5], В. Кончин [6] та інші. 

Формулювання мети статті. Мета 

статті полягає у обґрунтуванні практичних 

рекомендацій щодо реалізації експортного 

потенціалу у торговельно-економічних від-

носинах України з країнами ЄС. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Протягом останніх років відбулися 

значні економічні трансформаційні зміни, за 

сприянням політичних угод та договорів, що 

змінили регулятивні умови економічного 

співробітництва між Україною та Європей-

ським союзом [7; 8]. Розглянемо детальну 

характеристику динаміки обсягів експорту 

та імпорту товарів у вартісному вимірі між 

Україною та ЄС табл. 1. 

  

Таблиця 1  

Показники міжнародної торгівлі товарами України з ЄС за 2008–2020 рр., млн дол. США 

Рік 

Експорт Імпорт 

Сальдо, 

млн. дол. 

США 

Оборот, млн 

дол. США 
млн дол. 

США 

Динаміка 

млн дол. 

США 

Динаміка 

абсолют-

на, млн 

дол. США 

відносна, 

% 

абсолют-

на, млн 

дол. США 

відносна, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2008 18265,7 - - 28928,6 - - –10662,9 47194,3 

2009 9514,3 –8751,4 –47,91 15438,5 –13490,1 –46,63 –5924,2 24952,8 

2010 13085,3 3571,0 37,53 19151,4 3712,9 24,05 –6066,1 32236,7 

2011 18021,5 4936,2 37,72 25805,8 6654,4 34,75 –7784,3 43827,3 

2012 17123,7 –897,8 –4,98 26237,2 431,4 1,67 –9113,5 43360,9 

2013 16758,6 –365,1 –2,13 27046,5 809,3 3,08 –10287,9 43805,1 

2014 17002,9 244,3 1,46 21069,1 –5977,4 –22,10 –4066,2 38072 

2015 13015,2 –3987,7 –23,45 15330,2 –5738,9 –27,24 –2315,0 28345,4 

2016 13496,3 481,1 3,70 17140,8 1810,6 11,81 –3644,5 30637,1 

2017 17533,4 4037,1 29,91 20799,4 3658,6 21,34 –3266,0 38332,8 

2018 20157,0 2623,6 14,96 23216,5 2417,1 11,62 –3059,5 43373,5 

2019 20796,8 639,8 3,17 24431,4 1214,9 5,23 –3634,5 45228,2 

2020* 14616,4 –6180,4 –29,72 21483,2 –2948,2 –12,07 –6866,8 36099,6 

Примітки: * – Велика Британія вийшла зі складу ЄС 31 січня 2020 р. 

Джерело: складено авторами на основі [9; 10] 

 

Характеризуючи динаміку зміни експор-

ту та імпорту товарів та послуг між Україною 

та ЄС, бачимо, що з 2008 р. спостерігалося   

зменшення експортно-імпортних операцій: 

–  у 2009 р. відбулося зменшення 

експорту до ЄС та імпорту (з ЄС ) на 47,91 % 

та 46,63% відповідно, що було наслідком сві-

тової економічної кризи [11]; 

– у 2015 р. відбулося падіння україн-

ського експорту та імпорту з ЄС в порівнянні 

з 2014 р. на 23,45 % та 27,24 % відповідно, а в 

порівнянні з 2008 р. на 28,75 % та 47,00 %, що 

було спровоковане національною політичною 

та економічною кризою з врахуванням вій-

ськової агресії РФ та окупацією частини тери-

торії суверенної та незалежної української 

держави;  

– у 2020 р. зберіглася тенденція щодо 

відставання експортних поставок у порівнянні 

з динамікою імпорту. Торгівля сільгосппро-

дукцією забезпечила майже половину експор-

тних надходжень (45%). Тоді як другий по 
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виручці експортний напрям (18,5%) – метали і 

вироби з них – принесли українським компа-

ніям на 12 % менше доходу. У частині імпор-

ту товарів впали поставки паливно-

енергетичної продукції – відразу на 35%, зао-

щадивши Україні близько 4 млрд дол. у порі-

внянні із закупівлями у 2019 р. 

Для детального аналізу процесів активі-

зації торговельно-економічних відносин Ук-

раїни з ЄС в аспекті євроінтеграційних проце-

сів розвитку української держави, розглянемо 

динаміку частки зовнішньоторговельного 

обороту, яка припадає на країни ЄС (рис. 1).

 

 
Примітки: * – Велика Британія вийшла зі складу ЄС 31 січня 2020 р. 
Рис. 1. Динаміка частки товарного торговельного обороту між Україною, ЄС та країнами 

СНД за 2008–2020 рр., % 
Джерело: побудовано авторами на основі [9; 10] 

 

Аналізуючи динаміку загального това-

рообороту між Україною, ЄС та країнами 

СНД, спостерігаємо, що переламним момен-

том став 2014 р., коли частка країн ЄС у зов-

нішньоторговельному обороті стала превалю-

вати над   часткою країн СНД [12]. За даними 

рис. 1 спостерігаємо чіткий тренд до зростан-

ня частки взаємної торгівлі, що говорить про 

реальну зміну економічного вектору розвитку 

України. Частка товарообороту з країнами 

колишнього СНД має чітку тенденцію до 

зменшення. Попри явне зменшення торгівлі з 

країнами Союзу незалежних держав, їх частка 

в загальному товарообороті сьогодні залиша-

ється доволі високою. 

Якщо провести порівняльний аналіз 

структурних змін експорту та імпорту товарів 

між Україною та ЄС за 2015–2020 рр., то        

можна виявити певні структурно-торгівельні 

тенденції, та здійснити прогноз майбутньої   

торговельної спеціалізації України в ЄС [13].  

Головні структурні зміни експортних   

торговельних напрямків стосуються збіль-

шення частки продовольчих товарів та сиро-

вини для їх виробництва. Структурний при-

ріст експорту даного роду продукції зріс на 

8,7% у 2020 р. в порівнянні з 2015 р., що пока-

зує      зростаючу динаміку експортної позиції 

в цьому напрямку. 

Структура імпорту у 2020 р. в порівнян-

ні з 2015 р. також зазнала ряду змін, серед 

яких зменшення закупівлі мінеральних про-

дуктів на 62,4 %, деревини та виробів з неї на 

21,4 % відповідно до структурного показника 

2015 р. [14]. Аналізуючи зовнішню торгівлю 

послугами, варто зазначити, що вона прино-

сить Україні позитивне сальдо (рис. 2).  

 

Примітки: *– Велика Британія вийшла зі складу ЄС 31 січня 2020 р. 

Рис. 2. Динаміка торгівлі послугами між Україною та ЄС у 2008–2020 рр.,  млн дол.  
Джерело: побудовано авторами на основі [10] 
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Станом на 2020 р. обсяг експорту укра-

їнських послуг до країн ЄС становив 3825,4 

млн дол. (зменшення на 14,4 % від поперед-

нього року через вихід Великої Британії зі 

складу ЄС 31 січня 2020 р.). Що стосується 

імпорту послуг, то його зменшення було   

значним – на 35,4 %.  

Задля розрахунку ступеня розвиненос-

ті торговельно-економічних зв’язків країн 

ЄС та України пропонується розрахунок  

інтегрального індексу, що базується на від-

носних показниках.  

Інтегральний показник ступеня роз-

виненості торговельно-економічних зв’язків 

по кожній країні розраховується в такий 

спосіб: 

 

де  – інтегральний показник j-тої 

країни, 

 – і-тий еталонний показник, 

– фактичний і-тий показник j-тої 

країни. 
Даний метод дозволяє класифікувати 

країни ЄС та України за ступенем  розвине-

ності торговельно-економічних зв’язків по 

всіх досліджуваних країнах  за  рівнем  роз-

витку. 

Для більшої наочності результатів оці-

нювання побудуємо радар ступеня розвине-

ності торговельно-економічних зв’язків кра-

їн ЄС та України (рис. 3). 

 

  

Рис. 3. Радар ступеня розвиненості торговельно-економічних зв’язків країн ЄС та України  
Джерело: побудовано aвтоpами 

  

Групування країн за ступенем розви-

неності торговельно-економічних зв’язків 

країн ЄС та України здійснюється за шка-

лою (рис. 4). 

 
 

Найвищий Середній Високий  Задовільний  Низький 

Інтегральний індекс розвиненості ТЕВ  країн ЄС та України 

 2,0 [2,40;  2,57)   [2,22;  2,40) [2,05;  2,22) 2,0  [1,88;  2,05)  1,71;  1,88) 

Рис. 4. Схема визначення зон розвиненості торговельно-економічних зв’язків  країн ЄС та 

України 
Джерело: побудовано авторами 
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Як видно з рис. 3, ступень розвиненос-

ті торговельно-економічних зв’язків країн 

ЄС та України має певне різноманіття, без-

умовно його лідерами є такі країни як Данія 

(1,71), Естонія (1,91), Литва (1,96). До країн, 

що мають на сучасному етапі не самі високі 

показники розвитку відповідного ступеня 

розвиненості, варто віднести Мальту (2,57), 

Україну (2,46), Болгарію (2,45), Грецію 

(2,42) та Кіпр (2,42). 

Зовнішньоекономічна діяльність Укра-

їни з країнами ЄС має дуже великий потен-

ціал у розвитку економічних відносин, не-

зважаючи на існуючі проблеми в країні: 

від’ємний торговий баланс, в експорті пере-

важає сировинний складник, нерівномір-

ність здій-снення експортно-імпортних опе-

рацій у регіонах. Вирішення проблеми пра-

вильного менеджменту всередині країні є 

запорукою успіху в майбутній зовнішньо-

економічній діяльності України з країнами 

ЄС. 

Оцінка відповідних можливостей здій-

снена на основі методології Міжнародного 

торгового центру (International Trade Center 

– ITC), яка ідентифікує товарні групи, ринки 

збуту і постачальників з невикористаним 

експортним потенціалом, кількісно визначає 

обсяги цього потенціалу. 

Базовим показником карти експортно-

го потенціалу є індикатор експортного по-

тенціалу, що визначає потенційні обсяги 

експорту для будь-якої країни по заданій 

продукції та цільовому ринку, розрахунок 

якого базується на використанні гравітацій-

ної моделі. Невикористаний потенціал від-

повідає обсягу експортного потенціалу за 

вирахуванням  фактичних обсягів експорту 

(рис. 5). 

 

 

 
Рис. 5. ТОП-5 регіонів світу за потенціалом для українського експорту, млрд дол. 
Джерело: [15]  

 

За даними рис. 5 видно, що країни ЄС і 

Східної Європи посідають чільне місце се-

ред усіх регіонів світу, що мають найбіль-

ший потенціал для українського експорту. 

Експортний потенціал цих країн оцінюється 

у 21,2 млрд дол., у тому числі невикориста-

ний – у 10,4 млрд дол. Щодо ринку країн 

ЄС, то його загальний експортний потенціал 

для України оцінюється у близько 20 млрд 

дол., з нього невикористаний потенціал – 9,7 

млрд дол. (рис. 6). У географічному вимірі 

найбільший потенціал експорту української 

продукції за методикою ІТС спостерігається 

для таких країн, як: Німеччина (експортний 

потенціал – 2,9 млрд дол., невикористаний 

потенціал – 1,5 млрд дол.), Італія (експорт-

ний потенціал – 2,7 млрд дол., невикориста-

ний потенціал – 1,1 млрд дол.), Польща 

(експортний потенціал – 2,5 млрд дол., не-

використаний потенціал – 1,0 млрд дол.), 

Нідерланди (експортний потенціал – 2,0 

млрд дол., невикористаний потенціал – 0,85 

млрд дол.) й Іспанія (експортний потенціал 

– 1,9 млрд дол., невикористаний потенціал – 

0,63 млрд дол.). 
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Рис. 6. Експортний потенціал української продукції на ринках країн ЄС 
Джерело: [15] 

 

На рис. 6 зображено загальний експорт-

ний потенціал та невикористаний потенціал 

українських експортерів на сучасному етапі 

для ринків усіх країн-членів ЄС. Простежу-

ється, що основний незадіяний потенціал на-

рощення експорту наявний для тих країн ЄС, 

які вже є найбільшими торговельними парт-

нерами України (рис. 7). 

 

Рис. 7. Резерви зростання ступеня розвитку ТЕВ країн ЄС та України 
Джерело: розраховано автором на основі рис. 5 

 

Оскільки в основі методики ITC з ви-

явлення невикористаного експортного поте-

нціалу лежить наявна структура торгівлі 

протягом останніх п’яти років, то в товар-

ному     розрізі оцінка відповідного потенці-

алу для України зосереджена на перспекти-

вах нарощення поставок до ЄС за тими ви-

дами продукції, щодо яких вітчизняними 

виробниками вже сформовано найбільші 

конкурентні переваги (рис. 8). 
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Рис. 8. Товарні позиції за обсягом невикористаного потенціалу експорту з України до 

країн ЄС, млн дол.  
Джерело: [15] 

 

Отже, методика ITC наочно демонст-

рує перспективу продовження лібералізації 

двосторонньої торгівлі України з ЄС без 

запровадження будь-яких механізмів та за-

ходів державної підтримки та розвитку віт-

чизняних виробництв, які з тих чи інших 

причин досі не набули конкурентних пере-

ваг на зовнішніх ринках або на ринках країн 

ЄС зокрема. Зрозуміло, що при збереженні в 

Україні наявної парадигми реалізації зов-

нішньоторговельної політики перспективи 

товарно-географічної диверсифікації вітчиз-

няного  експорту залишатимуться замкну-

тими в межах наявного переважно сировин-

ного кошику товарів й основних географіч-

них напрямів поставок на вже освоєні євро-

пейські ринки [16]. 

Отже, на основі проведеного аналізу, 

можна виділити  загальні  тенденції  торго-

вельно-економічних відносин України з кра-

їнами ЄС та сформувати пропозиції щодо 

них (табл. 2). 

Таблиця 2 

Загальні тенденції торговельно-економічних відносин України з країнами ЄС та пропо-

зиції щодо цих тенденцій 

Тенденція Пропозиція 

Зростання експорту до 34695,88 

тис дол. США в 2021 р. 

Проведення стимулювання регіонів, які майже не 

задіяні в експортній діяльності, допомога фінансу-

вання та інвестування з боку держави 

Зростання імпорту до 40651,58 тис 

дол. США в 2021 р. 

Проведення детального аналізу імпорту для вияв-

лення необхідності імпорту тих чи інших товарів 

або послуг, якщо можливо замінити ці товари або 

послуги, розвиваючи національних виробників, 

скористатися цим задля зниження імпорту 

У зв’язку зі зростанням експорту 

та імпорту зростає відсоток  мож-

ливості корупційних схем на мит-

ниці 

Тотальна перевірка щодо корупційних ситуацій 

усіх уповноважених посадовців митниць по всій 

території країни та перезавантаження кадрової по-

літики  

У зв’язку зі зростанням експорту 

зростає відсоток підприємців, які 

прагнутимуть  почати  свою  осо-

бисту експортну діяльність, але 

залишається проблема з реєстру-

ванням документів 

Уведення нової працюючої законодавчої бази для 

більш зручного оформлення документів, для сти-

мулювання потенційних підприємців 

Нестабільна політична ситуація та 

військові дії на території країни 

Припинення будь-яким шляхом війни та створення 

стабілізації політичної діяльності всередині країни 
Джеpело: побудовано aвтоpами [16] 
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Висновки. Підписання угоди про 

Асоціацію України з ЄС, зокрема її еконо-

мічної частини 27 червня 2014 р. відкрило 

нову сторінку українських відносин з краї-

нами Європейського союзу.  

Перш за все, було створено умови для 

активізації зовнішньої торгівлі України з 

країнами ЄС. Спостерігається загальна тен-

денція до скорочення товарного торговель-

ного сальдо між Україною та ЄС за 2008–

2020 рр. Активізація торговельно-

економічних відносин України з ЄС в аспек-

ті євроінтеграційних процесів підтверджу-

ється і позитивною динамікою частки зов-

нішньоторговельного обороту, яка припадає 

на країни ЄС. Було визначено, що на відміну 

від товарів, зовнішня торгівля послугами 

приносить Україні позитивне сальдо.  

Результати аналізу сучасних тенденцій 

зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС 

дають підстави визначити ключовим за-

вданням державної політики у сфері зовні-

шньоекономічної діяльності створення ефе-

ктивної системи підтримки експорту, що 

буде сприяти економічному розвитку країни 

та нарощуванні її експортного потенціалу. 

Зовнішньоекономічна діяльність Укра-

їни з країнами ЄС має великий потенціал     

розвитку. Та варто проводити стимулювання 

регіонів, які майже не задіяні в експортній 

діяльності, здійснювати  перевірку  щодо  

корупційних ситуацій, здійснити уведення 

нової працюючої законодавчої бази для 

більш зручного оформлення документів, для 

стимулювання потенційних підприємців та 

забезпечити стабільну політичну ситуацію в 

країні.  
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UKRAINE’S EXPORT POTENTIAL AND ITS IMPLEMENTATION IN TRADE AND 

ECONOMIC RELATIONS WITH EU COUNTRIES 

M. V. Sаvchenko, D.E., Рrofessor, І. V. Khadzhynov, D.E., Рrofessor, A. O. Zavydovska, 

Vаsyl Stus Donetsk Nаtіonаl Unіversіty 

 

Methods. The results were obtained using a system of methods: method of logical analysis 

made it possible to build the logic of the study; structural analysis, grouping, decomposition and 

formalization made it possible to substantiate the sequence of stages in the implementation of the 

methodological approach to assessing the level of development of trade and economic relations; 

methods of statistical analysis were used to assess the dynamics of indicators of the influence of 

foreign markets; graphic method made it possible to visualize the results of the study. 

Results. The authors of the article substantiated practical recommendations regarding the 

implementation of the export potential in the trade and economic relations of Ukraine with the EU 

countries. A detailed description of the dynamics of the volume of exports and imports of goods in 

value terms between Ukraine and the EU was considered. To analyze the processes of activation of 

trade and economic relations in the aspect of the European integration processes of development of 

the Ukrainian state, the dynamics of the share of foreign trade turnover with the EU countries was 

studied. The dynamics of trade in services between Ukraine and the EU is analyzed. To calculate 

the degree of development of trade and economic relations of countries, the calculation of an 

integral index based on relative indicators is proposed. It is substantiated that this method makes it 

possible to classify the countries of the EU and Ukraine according to the degree of development of 

trade and economic relations. On the basis of the obtained results, a radar of the degree of 

development of trade and economic relations between the EU countries and Ukraine was built. The 

general tendencies of trade and economic relations of Ukraine with the EU countries are highlighted 

and it is determined that the foreign economic activity of Ukraine with the EU countries has a great 
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potential for development. Based on the analysis, proposals were made to improve the export 

potential in Ukraine's trade and economic relations with the EU countries. 

Novelty. A set of measures is proposed to realize the export potential of Ukraine in trade and 

economic relations with the EU countries, in particular, a scientific and methodological approach is 

proposed for calculating the integral index of the development of trade and economic relations of 

countries, which allows classifying countries according to the degree of development; 

recommendations were given on the development of the export potential of Ukraine with the EU 

countries. 

Рractical value lies in the possibility of using the developed methodological framework to 

assess the degree of development of trade and economic relations not only with European countries, 

but also with other countries of the world. 

Keywords: potential, trade and economic relations, EU, export, foreign economic activity. 
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Постановка проблеми. Перехід біль-

шості країн до так званої «економіки знань» 

означає, що більша частина ВВП формуєть-

ся завдяки діяльності зі створення, обробки, 

зберігання та розповсюдження інформації та 

знань. З цих умов мова стає  важливим вер-

бальним інструментом генерування, переда-

чі та зберігання знань. Мова – це сполучна 

ланка між національністю і її «аутентичніс-

тю»,  поряд з релігією, культурою та історі-

єю, вона є головною характерною рисою 

нації. Інша, не менш важлива функція мови  
 

© 2021. A. V. Bardas, K. S. Bogach, A. V. Dudnyk,  O. V. Kazymyrenko. 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 

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2021, №4 99_________________________________________

ція, мовні інструменти, управління.

глобаліза- 
  Ключові слова: менеджмент, комунікації, диґлосія в організаціях, білінгвізм, 

зацій різної форми власності.

комендацій  щодо  стратегії  розвитку  комунікаційної  політики  всередині  українських  органі- 
  Практична  значущість. Одержані  результати  було  використано  для  розроблення  ре- 

сті (великі промислові міста Дніпропетровської області).

вибірка була репрезентативною та об’єктивно представляла параметри генеральної сукупно- 
отримано  1007  відповідей  респондентів.  Цільова  аудиторія  визначалася  таким  чином,  щоб 
ної мови для спілкування, навчання та професійного розвитку було проведено опитування та 
інструменту в управлінні організаціями та вивчення суспільної думки, щодо найбільш бажа- 

  Новизна. В  ході  дослідження української  мови  як  інтеграційного  та  комунікаційного 
зору привабливості для носіїв у порівнянні з російською мовою.

раїнської  мови  за  роки  незалежності,  а  також  посилення  позицій  англійської  мови  з  точки 
глосії та відповідно до класифікації Фішмана. Відзначено зростання соціального статусу ук- 
ті.  Зроблено  спробу  оцінити  статус  української,  російської  та  англійської  мов  з  позицій  ди- 
сприйняття в українському суспільстві та застосування в організаціях різної форми власнос- 

  Результати. Були  визначені  позиції  української  та  російської  мов  з  точки  зору  їх 
раїнської мови як засобу комунікації у спілкуванні, навчанні та діловій діяльності.

тематичних блоків, подальший аналіз яких дав змогу отримати уявлення про сприйняття ук- 
  Під  час  дослідження  респондентам  було  поставлено  запитання,  що  стосувалися  трьох 

раних даних; методи кількісного підрахунку – задля опрацювання результатів опитування.

збирання інформації; загальнонаукові – індукція, дедукція, аналіз, синтез – для обробки зіб- 
методи  дослідження:  соціолінгвістичні – анкетування,  інтерв’ювання,  спостереження – для 

  Методологія дослідження. Для розв’язання поставлених завдань були використані такі 
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для національності – бути інструментом 

самоідентифікації особистості [7]. Люди, які 

говорять однією мовою, відчувають свою 

єдність і одночасно свою відмінність від 

інших людей. 

Важливим індикатором стану суспіль-

ства є те, якою мірою воно підтримує і сві-

домо пропагандує свою мову – або, навпаки, 

якою мірою воно готове від неї відмовитися, 

саме тому вивчення питання еволюції укра-

їнської мови як комунікаційного інструмен-

ту в сучасному українському суспільстві є 

актуальним та важливим з точки зору стано-

влення та розвитку самого суспільства. Це 

питання набуло особливої важливості після 

ухвалення Закону України «Про функціону-

вання української мови як державної», яким 

визначається статус української як єдиної 

державної, мови міжетнічного спілкування, 

функціонування якої забезпечується у пуб-

лічному просторі. Нова ситуація характери-

зується необхідністю впровадження у сферу 

управління державної мови, причому це 

стосується як корпоративного, так і третього   

сектору економіки, що потенційно має під-

вищити статус української та зробити її 

більш привабливою як засобу управлінських 

комунікацій між різними групами зацікав-

лених сторін в організаціях. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Громадський характер виникнення, 

розвитку та функціонування мови, соціальна 

диференціація мови відповідно з поділом  

суспільства на класи та соціальні відміннос-

ті у використанні мови у зв'язку з різномані-

тними сферами її застосування зумовлюють 

необхідність вивчення взаємовідносин мов в 

контексті концепції диглосії. Розробкою 

теоретичних аспектів з цього питання в колі 

питань соціолінгвістики займалися такі вче-

ні: Юрген Ясперс [8] та Дж. Фішманом [9], а 

серед українських  вчених питання  білінгві-

стичної та диґлосійної комунікації в органі-

заціях розглядалися у працях Яворської Г., 

Кочергана М. і Вишняк О. [1,2,7], де роль 

мови розглядалася у контексті її впливу на 

владу, культуру та соціологію суспільства. 

І для сучасних вчених це явище зали-

шається актуальним, незначна увага приді-

лялася вивченню української мови з точки 

зору її використання в сучасному українсь-

кому суспільстві в якості інструменту 

управлінської комунікації в контексті кон-

цепції диглосії. 

Формулювання мети статті. Дослід-

ження еволюції вербальних інструментів 

управлінської  комунікації в  контексті кон-

цепції диглосії та вивчення суспільної дум-

ки, щодо найбільш бажаної мови для спіл-

кування, навчання та професійного розвит-

ку.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Ситуація, коли  в суспільстві  одно-

часно використовуються дві мови є прита-

манною сучасній Україні. Така ситуація у   

лінгвістиці називається «диґлосія», вона не є 

чимось дивним чи виключним – свого часу 

аналогічний шліх пройшли тією або іншою 

мірою майже усі країни, які були частиною 

різних імперій, як в Європі, так і в інших     

частинах світу. Особливістю  такого  «пере-

хідного періоду» є збереження панівних по-

зицій носіїв мови колишньої імперії, як це 

було у міжвоєнній Чехословаччині з домі-

нуванням німецької мови у різних сферах 

суспільного життя, що пояснюється здобу-

тою освітою, сформованими традиціями, а 

також більш високим суспільним статусом 

тих громадян країни, які ототожнювали 

свою культуру з культурою колишньої мет-

рополії. Відповідно до праці соціолінгвіста 

Чарльза Ферґюсона [8], у випадку описаної 

взаємодії двох мов одна з них завжди має 

вищий статус – це так звана Н-мова (high-

language), а інша нижчий – L-мова. Зазви-

чай, Н-мова є мовою офіційних документів, 

урядових структур,  політичної та ділової 

еліти. Натомість, L-мова має поширену сфе-

ру застосування у повсякденному побуті та 

неформальній комунікаційній взаємодії, але 

обмежено застосовується в офіційній сфері 

[2].  

Особливість української ситуації у то-

му, що тривалий час, навіть за часів Незале-

жності, статус вищої (Н-мови) мала російсь-

ка, а сфера застосування української (L-

мови) обмежувалася побутовим спілкуван-

ням та частково етнографічно-

фольклористичною діяльністю. Протягом 

останніх     тридцяти років відбувалися ево-

люційні зміни такого статус-кво, проте ще 

донедавна більшість ділових видань були 

виключно російськомовними, а мовою біз-

несу досі залишається, переважно, російсь-
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ка. Зараз спостерігається процес, коли ста-

тус мов змінюється: де-юре Н-мовою визна-

чається українська, а де-факто російська 

продовжує зберігає за собою домінуючі по-

зиції у багатьох сферах суспільного життя 

[4]. 

Процес трансформації суспільства на 

засадах економіки знань є своєрідним відо-

браженням глобальних процесів, що поля-

гають у соціальній, політичній, економічній, 

культурній та технологічній інтеграції країн 

світу, а також – за сучасних умов – форму-

вання «центрів сили», навколо яких групу-

ються країни у формі регіональних чи  між-

державних об’єднань торговельного, полі-

тичного чи військового характеру. Промис-

лові ресурсовитратні виробництва все час-

тіше переміщуються за кордон, відбувається 

концентрація наукомістких підприємств в 

одних країнах та трудомістких в інших, від-

криваються нові ринки, трудові колективи 

стають більш полікультурними та менш мо-

ноетнічними. Сучасні глобалізаційні проце-

си ведуть до подальшого посилення взаємо-

залежності, пов'язаності, ослаблення кордо-

нів, що склалися історично між різними те-

риторіями. Процес глобалізації здійснюєть-

ся через створення глобальної мережі куль-

турних, в тому числі, і лінгвістичних кодів і 

повідомлень та виступає одним із  проявів  

інтенсифікації та розширення соціальних 

комунікацій. 

Слово «комунікація» – одне з багатьох 

іноземних слів, які в даний час широко вжи-

ваються в сучасному управлінському лекси-

коні. Воно походить від латинського слова 

communico, що означає «роблю загальним, 

пов'язую, спілкуюся», тому найбільш близь-

ким до нього за значенням є слово «спілку-

вання» [1]. З точки ж зору бізнесової прак-

тики комунікація є найважливішою складо-

вою управлінською діяльності – уявити собі 

управління без обміну інформацією між 

структурними підрозділами організації та її 

співробітниками просто неможливо. Специ-

фічність взаємодії людей в процесі їх жит-

тєдіяльності полягає в використанні мови, 

яка, будучи найважливішим засобом людсь-

кого спілкування, виступає також як знаряд-

дя     пізнання, як інструмент мислення. За-

вдяки цьому комунікація між людьми є най-

важливішим механізмом становлення люди-

ни як соціальної особистості, засобом впли-

ву суспільства на особистість, способом фо-

рмування світогляду, але також – причиною 

численних управлінських помилок та склад-

ностей при реалізації ділових трансакцій.  

Процес глобалізації, зокрема у сфері 

управління бізнесом, супроводжується дво-

ма синхронізованими, але різноспрямовани-

ми процесами нижчого рівня, які відомі нам 

як «конвергенція» та «дивергенція» культур 

[5]. У першому випадку, коли ми маємо 

справу з «конвергенцією», відбувається 

зближення та поєднання, «злиття» культур 

різних етносів та країн. Прикладами цього є 

поширення окремих мов (англійської, іспан-

ської, французької, російської) як засобів 

міжнародної комунікації, популярність пев-

них напрямів мистецтва (рок-музики, абст-

ракціонізму, постмодернізму), поширення 

технологій (інтернет, мобільний зв'язок, ди-

станційна робота та освіта), окремих товарів 

(джинси, алкогольні та безалкогольні напої). 

У іншому випадку, при «дивергенції» куль-

тур, відбувається загострення протиріч та 

відмінностей, зумовлених мовою, релігією, 

світоглядом або традиціями. Посилення від-

центрованих тенденцій у Великій Британії 

(референдум про незалежність Шотландії), 

загострення культурних та історичних супе-

речностей в Іспанії (прагнення каталонців 

до незалежності), політичні проблеми Бель-

гії, зумовлені протистоянням носіїв флама-

ндської та французької мов та подібність 

ситуації у Квебеку, де кількість прихильни-

ків незалежності на референдумі  1995 року 

сягнула  49,42%,  основну частину яких 

склали франкомовні канадці завжди впливає 

на підприємництво та управлінську діяль-

ність, оскільки зміна культурних настанов 

всередині організації та в її зовнішньому 

середовищі змушує керівників переглядати 

політику фірм, зокрема й корегувати власні 

підходи до комунікацій з працівниками гро-

мадськістю [3]. 

У роботі Ясперса [8] наводиться мат-

риця комбінування випадків  диглосії та  

білінгвізму, де квадрант 1  (Диглосія та білі-

нгвізм) описує організації, де переважна 

більшість учасників є білінгвами (двомов-

ними), які використовують кожну з двох 

мов у різних сферах (наприклад, в офіційній 
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комунікацій та при повсякденній робочій 

взаємодії).  

 

Таблиця 1  

Взаємозв’язок між білінгвізмом  

та диглосією 

 Диглосія + Диглосія - 

Білінгвізм + 1.Диглосія 

та білінгвізм 

2. Білінгвізм 

без диглосії 

Білінгвізм - 3. Диглосія 

без білінгві-

зму 

4.Ані дигло-

сії, ані білін-

гвізму 

Джерело: [8] 

 

Квадрант 2 (Білінгвізм без диглосії) 

описує ситуацію соціальних трансформацій, 

які Фішман [9] вважав ознакою боротьби 

носіїв L-мови за рівні права з носіями Н-

мови, коли дві колись відокремлені мови 

набувають рівного статусу, що супроводжу-

ється фонетичною, лексичною, семантич-

ною та навіть граматичною взаємодією між 

ними та призводить до виникнення зміша-

них варіантів мови, а домінуючого статусу 

набуває та мова, яка асоціюється з доміную-

чою силою, що виступає переможцем періо-

ду соціальних змін (подібна ситуація спо-

стерігається зараз в українських організаці-

ях, в яких вищого статусу набула саме укра-

їнська  мова, а  переважна більшість співро-

бітників володіють  рівною мірою обома 

мовами. 

Третій квадрант  (Диглосія без білінг-

візму) описує ситуацію, коли в силу різних 

обставин, наприклад інтернаціоналізації 

ділової діяльності, в організації об’єднано 

дві групи, наприклад топменеджерів-

експатріантів або топменеджерів-вихідців з 

третіх країн, з одного боку, та місцевих 

співробітників – з іншого. У цій ситуації 

кожна із зазначених груп користується вла-

сною мовою, проте мова топменеджерів-

іноземців має вищий статус і за умовчанням 

є мовою спілкування у міжнародному коле-

ктиві компанії.  

Що ж стосується останнього квадран-

ту, то він описує малоймовірний варіант 

наявності в організації гомогенного мовного 

середовища, де немає ані співробітників-

білінгвів, ані будь-яких груп працівників 

різного соціального статусу, що користу-

ються різними мовами: у сучасних умовах 

глобалізації та активної міграції робочої 

сили між країнами уявити  собі таку  одно-

рідну організацію дуже складно. 

Реалізація комплексу заходів з управ-

ління організацією в умовах змін, зумовле-

них дивергенцією, завжди спиратиметься на 

використання мовних інструментів. Як за-

значає Р. Д. Льюїс, мова менеджменту зав-

жди має свої [5] невиправдані відмінності 

або обмеження, що послаблюють або зво-

дять нанівець  користування  людиною  пра-

вами, закріпленими в  міжнародно-правових  

доку-ментах або внутрішньому законодав-

стві, через особливості сприйняття людиною 

інформації у різних системах її кодування. 

У деяких випадках це може призводи-

ти до проявів мовної дискримінації, коли 

недостатнє володіння домінуючою (де-

факто) мовою у певній організації, суспіль-

ній групі або у певній  країні призводить до 

обмеження  можливостей професійного зро-

стання людини, ускладненого доступу до 

інформації або до необхідності зміни мови 

для підлаштування під домінуючу групу. 

Держава має привілей визначати ту 

мову для використання у публічній сфері, 

яку вона вважає необхідною для виконання 

комунікаційної та інтеграційної функцій, 

володіючи правом накладати зобов'язання 

на суб'єктів права спілкуватися з державни-

ми органами тільки цією мовою. 

 Натомість недержавні організації, як і 

приватна сфера життя людей, зазвичай за-

лишаються менш відкритими для офіційних 

мов протягом тривалого часу, аж доки кіль-

кість носіїв офіційної мови не  становитиме  

переважної більшості, а володіння Н-мовою 

гарантуватиме її носію вищий соціальний 

статус та отримання більш широких можли-

востей для професійного зростання.  

Саме в силу цього фактору пропонова-

ний ліберальний  варіант   конкуренції двох 

мов, коли носії самостійно оберуть більш 

зручний для себе інструмент комунікації як 

в організації, так і поза нею, не витримує 

критики, бо у випадку квадранту 2 це приз-

веде до збереження панівного становища  

формальної L-мови (російської у  випадку 

нашої країни).  

Поліваріантність мов в українських 

умовах може призвести (див. табл .1) до не-

бажаного варіанту 3 (диглосія без білінгвіз-
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му), коли сфера застосування української 

мови буде скорочуватися, а сама вона буде 

витіснятися зі сфери активного вжитку, пос-

тупаючись іноземним мовам, у першу чергу 

російській, натомість більш бажаним варі-

антом залишається 1, де українська зберігає 

за собою статус Н-мови та поступово поши-

рюється на недержавні організації та нові 

сфери життя людини, зокрема й непублічне 

спілкування.  

В роботі в ході дослідження україн-

ської мови як комунікаційного інструменту 

в управлінні та бізнесі та вивчення суспіль-

ної думки, щодо найбільш бажаної мови для   

спілкування, навчання та професійного роз-

витку було проведено опитування та отри-

мано 1007 відповідей респондентів. 

Достовірність статистичних висновків 

і змістовна інтерпретація результатів зале-

жала від репрезентативності вибірки, тобто 

повноти та адекватності уявлення властиво-

стей генеральної сукупності, по відношенню 

до якої цю вибірку можна вважати предста-

вницької. Вивчення статистичних властиво-

стей сукупності у роботі було організовано 

за допомогою вибіркового спостереження, 

тобто обстеження не всіх одиниць дослі-

джуваної сукупності, а тільки його частини.  

Завданням нашого дослідження було 

визначення позиції української та російської 

мов з точки зору їх сприйняття в україн-

ському суспільстві. Цільова аудиторія ви-

значалася таким чином, щоб вибірка була 

репрезентативною та об’єктивно представ-

ляла параметри генеральної сукупності (ве-

ликі промислові міста Дніпропетровської 

області).  

Для того, щоб результати  ймовірніс-

ної  вибірки найбільш повно могли відобра-

жати думку якомога більшої групи населен-

ня як за якісними, так і кількісними параме-

трами, нами було визначено опитувану гру-

пу та визначено її склад за такими парамет-

рами, як: 

1) вікова категорія: 19…70 років; 

2) освіта: середня повна, вища; 

3) стать: чоловіча/жіноча;  

4) соціальний статус: студенти, наймані 

працівники, власники бізнесу. 

Під час проведення дослідження рес-

пондентам було поставлено питання, пред-

ставлені в таблиці 2, подальший аналіз яких 

дав змогу отримати уявлення про місце ук-

раїнської мови у спілкуванні, навчанні та 

професійному розвитку населення України. 

 

Таблиця 2 

Питання респондентам для вивчення 

 суспільної думки 

№ 

п/п 

Поставлене запитання 

1 Якою мовою ви розмовляєте в побуті? 

2 Якою є основна мова, якою ви корис-

туєтесь під час навчання та роботи? 

3 Якою була би бажана для вас мова 

спілкування під час навчання та робо-

ти? 

4 Яка мова є найбільш перспективною у 

професійній діяльності та особистому 

житті з вашої точки зору? 

5 Мова, якою ви отримуєте інформацію 

про події в країні та у світі? 

6 Мова, яка є найбільш необхідною для 

вашого професійного розвитку? 

7 Яка мова найбільше потребує підтри-

мки свого розвитку та функціонуван-

ня? 

8 Яка мова є основною для керівників 

під час роботи з підлеглими? 

9 Яку мову, на вашу думку, повинні ви-

користовувати керівники під час робо-

ти з підлеглими? 

10 Використання якої мови забезпечує 

престижність її носію? 

 

В результаті аналізу відповідей вибір-

ки було отримано наступний розподіл від-

повідей, який зображено на рис. 1.  
 

Рис. 1. Розподіл відповідей дослідження 

щодо використання української, англійської 

та російської мов 
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Гістограма свідчить, що  більшість ре-

спондентів вибірки віддала перевагу росій-

ській мові, але більш детальній аналіз відпо-

відей дозволив дійти інших висновків щодо 

використання мов. Усі питання, що були 

поставлені респондентам, були розділені на 

тематичні блоки (табл. 3), детальний розгляд 

відповідей за якими дозволив дійти виснов-

ків щодо сфер використання мов. 

 

Таблиця 3 

Тематичні блоки питань респондентам 

Побутові комунікації: 

1. Якою мовою ви розмовляєте в побуті? 

2. Якою є основна мова, якою ви користує-

тесь під час навчання та роботи? 

3. Якою була би бажана для вас мова спіл-

кування під час навчання та роботи? 

Комунікації для розвитку: 

4. Яка мова є найбільш перспективною у 

професійній діяльності та особистому житті 

з вашої точки зору? 

6. Мова, яка є найбільш необхідною для ва-

шого професійного розвитку? 

7. Яка мова найбільше потребує підтримки 

свого розвитку та функціонування? 

10. Використання якої мови забезпечує пре-

стижність її носію? 

Офіційні комунікації: 

5. Мова, якою ви отримуєте інформацію про 

події в країні та у світі? 

8. Яка мова є основною для керівників під 

час роботи з підлеглими? 

9. Яку мову, на вашу думку, повинні вико-

ристовувати керівники під час роботи з    

підлеглими? 

 

У тематичному блоці питань щодо 

офіційних комунікацій більшість віддала 

перевагу українській мові, що є свідоцтвом 

зростання  у суспільстві за роки незалежно-

сті її соціального статусу та отримання соці-

альних та економічних переваг для її носіїв 

у порівнянні з російською. Утім формально 

декларований статус української як Н-мови 

залишається недосяжним через значне пану-

вання російської мови у багатьох сферах 

через інерційність свідомості носіїв мови.  

З огляду на відповіді, які стосувалися 

тематичного блоку питань щодо комуніка-

цій розвитку, виявилось, що володіння анг-

лійською сприймається членами українсько-

го суспільства як певний «соціальний ліфт», 

а сама українська вважається мовою, яка 

домінуватиме в основних сферах вже у се-

редньостроковій перспективі,  нехай і дещо 

поступаючись російській за поширеністю. 

Висновки. 1. В умовах глобалізації 

мова залишається дієвим засобом збережен-

ня культури, цінностей та світосприйняття 

людини, забезпечуючи  відчуття  сталості 

під час постійних змін. До того ж, мова є 

одним з головних засобів вираження свідо-

мості людини, відображаючи ті соціально-

економічні та політичні процеси, які відбу-

ваються у суспільстві.  

2. Зараз українська мова знаходиться 

на етапі зміцнення свого соціального стату-

су, коли  володіння нею для фахівців має 

стати передумовою успішної роботи і кар'є-

рного зростання. Проте процес посилення її 

статусу в умовах глобалізації має відбувати-

ся паралельно із заміщенням  домінуючих 

позицій російської мови на користь англій-

ської у сфері управління та адміністрування.  

3. Слабкі позиції української мови в 

недержаному секторі актуалізують питання   

розробки комплексу заходів з захисту інте-

ресів тих громадян, які є її  носіями за прин-

ципом «позитивної дискримінації».  

4. Мова залишається одним із найваж-

ливіших інструментів організаційної інтег-

рації, дозволяючи формувати спільне бачен-

ня у колективах,  визначати  сприйняття  

реальності та долати соціокультурні переш-

коди, зумовлені семантикою та культурними 

відмінностями. 

5. Довгострокова комунікаційна полі-

тика українських організацій різних форм 

власності має враховувати статус українсь-

кої як Н-мови та бути спрямованою на до-

помогу співробітникам, зокрема й інпатріа-

нтам та вихідцям з третіх країн, на оволо-

діння нею, оскільки це гарантуватиме ство-

рення сильної організаційної культури та 

забезпечуватиме позитивне сприйняття ор-

ганізацій з боку  суспільства.  
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EVOLUTION OF VERBAL INSTRUMENTS OF MANAGEMENT COMMUNICATION 

 IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF DIGLOSSIA 
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Dnipro University of Technology 

   

         Methods. The following research methods were used to solve the set tasks: sociolinguistic – 

questionnaires, interviews, observations – to gather information; general scientific induction, deduc-

tion, analysis, synthesis – for processing the collected data; methods of quantitative calculation – to 

process the results of the survey. During the survey, respondents were asked questions about three 

thematic blocks, further analysis of which gave an idea of perception of the Ukrainian language as a 

means of communication in socializing, education and business. 

         Results. The positions of the Ukrainian and Russian languages in terms of their perception in 

Ukrainian society and their use in organizations of various forms of ownership were determined. An 

attempt is made to assess the status of Ukrainian, Russian and English languages from the stand-

point of diglossia and according to Fishman's classification. There has been an increase in the social 

status of the Ukrainian language over the years of independence, as well as the strengthening of the 

English language in terms of attractiveness to native speakers compared to Russian. 

         Novelty. In the course of researching the Ukrainian language as an integration and communi-

cation tool in the management of organizations and studying public opinion on the most desirable 

language for communication, learning and professional development, a survey was conducted and 

1,007 responses were received. The target audience was determined in such a way that the sample 

was representative and objectively represented the parameters of the general population (large in-

dustrial cities of Dnipropetrovsk region). 

         Practical value. The obtained results were used to develop recommendations for the strategy 

of communication policy development within Ukrainian organizations of various forms of owner-

ship. 

         Keywords: management, communications, diglossia in organizations, bilingualism, globaliza-

tion, language tools. 

Надійшла до редакції  22.11.21 р. 

МЕНЕДЖМЕНТ______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2021, №4 105_________________________________________



УДК 330.341.1                                                                             https://doi.org/10.33271/ebdut/76.106 

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

В. Я. Швець, д. е. н., професор, НТУ «Дніпрвська політехніка», svy@nmu.one,  

orcid.org/0000-0001-7261-5993, 

Ю. В. Дубєй, к. е. н., доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», yuliya.dubey@gmail.com, 

orcid.org/0000-0003-3415-3470 

 

Методологія дослідження. Теоретичною й методологічною основою дослідження є на-

укові розробки вітчизняних і зарубіжних учених, пов'язані з питаннями визначення сутності, 

ролі інноваційного потенціалу підприємства, його структурних компонентів, з методиками 

ефективного управління ним та вивченням матеріалів спеціалізованих наукових конференцій 

і симпозіумів. У процесі дослідження використовувалися такі методи: групування – при фор-

муванні змісту елементів системи управління інноваційним потенціалом промислового під-

приємства; структурно-логічний – при визначенні комплексу показників оцінки інноваційного 

потенціалу підприємства (узагальнюючих та приватних); аналізу та синтезу – для обґрунту-

вання рекомендацій щодо розробки нормативної моделі інноваційного потенціалу, що визна-

чається системою нерівностей та пов'язує узагальнюючі показники та їх обмеження. 

Результати. Досліджено роль та рівні інноваційного потенціалу, що дозволяють сфор-

мулювати стратегії розвитку підприємства та його складових елементів. За результатами      

оцінки було запропоновано заходи на основі стратегій розвитку, що уможливлюють підви-

щення ефективності інноваційного розвитку підприємства. Наведено загальну структуру інно-

ваційного потенціалу підприємства у вигляді системи складових: науково-дослідний, інтелек-

туальний, фінансовий, виробничо-технічний, організаційно-управлінський та маркетинговий. 

Розглянуто процес управління інноваційним потенціалом. Запропоновано основні його функ-

ції доповнити формуванням нормативної моделі для визначення достатності інноваційного 

потенціалу промислового підприємства та провести аналіз невідповідностей фактичних та    

нормативних параметрів, що дасть змогу проаналізувати здатність підприємства до прийняття 

інноваційних рішень та буде виступати мірою управлінського успіху.  

Новизна. Наукова новизна результатів дослідження полягає в уточненні методики    

оцінки рівня наявного інноваційного потенціалу промислових підприємств для ефективного 

управління ним у короткостроковому періоді та визначенні стратегії розвитку підприємства у 

довгостроковій перспективі. 

Практична значущість. Практичне значення одержаних результатів дослідження по-

лягає в формуванні комплексної системи оцінки інноваційного потенціалу промислового під-

приємств задля ефективного управління ним. 

Ключові слова: інноваційний потенціал, управління, інноваційний розвиток підприєм-

ства, стратегія розвитку, промислове підприємство. 

 

Постановка проблеми. Все більше 

підприємств готові інвестувати у зростання 

своєї конкурентоспроможності задля під-

тримки тенденції зростання доходів у  май-

бутньому. Інновації мають вирішальне зна-

чення при прогнозуванні довгострокового 

розвитку підприємства, визначенні успіху та 

збереженні необхідного рівня  конкуренто-

спроможності у зовнішньому середовищі, де 

вимоги клієнтів та технологічні процеси 

дуже мінливі, а життєвий цикл товарів стає 

дедалі коротшим. Для отримання переваг в 

інноваційному розвитку промислового під-

приємства  задіють усі  наявні можливості  та  
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ресурси – потенціал підприємства. При успі-

шному використанні потенціалу підприємс-

тво має можливість максимізувати прибуток 

і досягти позиції лідера на ринку. 

Дослідження та оцінка наявного інно-

ваційного потенціалу сприяє виявленню ре-

зервів підвищення його ефективності, що у 

свою чергу дасть можливість коригувати на-

прямки інноваційного розвитку та прогнозу-

вати ймовірність та характер результатів 

інноваційної діяльності підприємства. У  

зв'язку з цим більша увага приділяється ролі 

інноваційного потенціалу та ефективного уп-

равління ним.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Враховуючи актуальність та широту об-

раної проблематики, варто відзначити, що її 

дослідженням займалися чимало вітчизня-

них та зарубіжних науковців, а саме: О. 

С. Богма [1], В. В. Гурочкіна [2], С. А. Єфі-

мова [3], В. І. Карюк [4], В. О. Козловський 

[5], В. І. Костевко [6], Н. С. Краснокутська 

[7], О. І. Маслак, Л. А. Квятковська [8], 

О. О. Мосін [9], Р. А. Фатхутдинов [10], 

З. В. Фролова [11], О. Ю. Шилова [12]. Ре-

зультати їх роботи значною мірою присвя-

чені окремим аспектам інноваційної актив-

ності підприємств, що підвищує рівень об-

ґрунтованості відповідних управлінських рі-

шень.  

Проте необхідно відзначити, що у до-

слідженнях, присвячених методам оцінки 

інноваційного потенціалу підприємства та 

управління ним, наведені різні способи та 

досі не існує загальновизнаної методики. Це 

зумовлено тим, що на сьогодні відомі різні 

підходи до трактування терміну «інновацій-

ного потенціалу» та його структури. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є уточнення методики оцінки рівня на-

явного інноваційного потенціалу промисло-

вих підприємств для ефективного управління 

ним у короткостроковому періоді та визна-

чення стратегії розвитку підприємства у дов-

гостроковій перспективі. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Інноваційний потенціал промисло-

вого підприємства утворює низку структур-

них компонентів: науково-дослідний,  інте-

лектуальний, фінансовий, виробничо-техніч-

ний, організаційно-управлінський та марке-

тинговий. 

Багаторівневе поняття інноваційного 

потенціалу промислового підприємства най-

повніше розкривається такими ключовими 

характеристиками: 

– мета розвитку як вектор основного 

напрямку; 

– ресурси, необхідні задля розвитку за-

даного напрямку діяльності (фінансові, мате-

ріальні, людські та ін.); 

– активи, що задіяні в інноваційному 

розвитку (інтелектуальні, майнові, інвести-

ційні тощо); 

– здібності та можливості (технології, 

знання, обладнання, інше) щодо ефективного 

використання наявних ресурсів інновацій-

ного розвитку [1, 7]. 

Найбільш ефективне управління інно-

ваційним потенціалом досягається при вико-

ристанні всіх його структурних компонентів, 

що доповнюють один одного, отже, іннова-

ційний потенціал необхідно розглядати не 

лише з позиції  факторного підходу,  як су-

купність ресурсів, а також  як системного 

явища. Головною характеристикою цього 

підходу є ефект синергії, тобто збільшення    

ефективності системи управління інновацій-

ним потенціалом при взаємодії його складо-

вих [11]. Зміст структурних компонентів    

системи управління інноваційним потенціа-

лом промислового підприємства наведено у 

табл. 1. 

Оцінка інноваційного потенціалу під-

приємства має пряму залежність від оцінки 

його структурних компонентів, проте на да-

ний момент немає єдиної загальноприйнятої 

структури інноваційного потенціалу. Однак 

задля ефективної реалізації можливостей 

інноваційного потенціалу недостатньо його 

оцінки. З'являється необхідність застосу-

вання механізмів управління інноваційним 

потенціалом. 

Управління включає процес плану-

вання, організації та контролю поставок,    

розподілу та використання матеріально-тех-

нічних, фінансових, трудових, інформацій-

них та інших видів ресурсів, які використо-

вуються в практичній діяльності підприєм-

ства [4]. Основним завданням управління є 

забезпечення оптимального використання 

ресурсів для досягнення кінцевої мети діяль-

ності  підприємства – підвищення ефектив-

ності та потенціалу [9]. 
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Таблиця 1 

Зміст елементів системи управління інноваційним потенціалом промислового підприємства 
Назва структур-

ного елемента 

Зміст структурного елемента 

Інтелектуальний Інноваційні можливості працівників організації, які виконують дослідження та 

розробки, їх досвід та кваліфікація; здатність та готовність до підвищення квалі-

фікації та навчання; оплата праці та мотивація; оцінка персоналу; структура      

персоналу; плинність, політика комплектування персоналу в організації 

Науково-дослід-

ний 

Інноваційні можливості, що виявляються наявністю інтелектуальної власності та 

прав на неї; стан лабораторної бази та випробувального обладнання; масштаби 

співробітництва з НДІ та організаціями 

Виробничо - тех-

нічний 

Інноваційні можливості підрозділів підприємства; автоматизація виробничих 

процесів; продуктивність виробничої системи; тип виробничих технологій;     

якісний та кількісний стан основних фондів; витрати виробництва; рівень без-

пеки виробництва; технічне обслуговування машин  та обладнання; система  ка-

лендарного планування, управління якістю 

Фінансовий Інноваційні можливості величини та джерел фінансових ресурсів; фінансової 

стійкості організації та ділової активності; прибутку та його використання; фі-

нансове планування; рух коштів 

Маркетинговий Інноваційні можливості стратегій; виготовлений товар (послуга), цінова полі-

тика; запаси товарів на складах, комерційні витрати; взаємини із споживачами; 

позиції на ринку; система збуту, канали розподілу; рекламна діяльність; після-

продажне обслуговування 

Організаційно-

управлінський 

Інноваційні можливості ключових стратегій; системи стратегічного управління; 

децентралізації та централізації; особливості організаційної структури, поділу 

праці; можливості топ-менеджмента; інформаційних систем; систем комуніка-

цій; наявність зворотного зв'язку; порядок контролю 

 

На основі узагальнення думок різних 

учених-економістів під управлінням іннова-

ційним потенціалом промислового підпри-

ємства маємо на увазі сукупність засобів та 

методів регулювання економічної та госпо-

дарської діяльності підприємства з метою 

підвищення інноваційного потенціалу та під-

готовки платформи для впровадження інно-

вацій. 

В умовах мінливого навколишнього се-

редовища, коли для досягнення позицій лі-

дера підприємствам варто приділяти увагу 

пошуку та постійному  поліпшенню  конку-

рентних переваг, рівню інноваційного потен-

ціалу підприємства, що дозволяє вибрати    

відповідну стратегію розвитку, в рамках якої 

підприємству необхідно шукати нові шляхи 

свого вдосконалення за рахунок поліпшення 

кожного елементу. 

Для ефективного управління інновацій-

ним потенціалом промислового підприєм-

ства необхідно виконати такі дії: 

1. Оцінити інноваційний потенціал 

(внутрішній потенціал підприємства та спри-

ятливість ринковій кон'юнктурі). 

2. Виявити найсильніші та найслабші 

сторони, провести їх аналіз. 

5. Розробити інноваційну стратегію, на-

цілену на нейтралізацію найбільш негатив-

них факторів внутрішнього середовища та 

заходів щодо підвищення ефективності фак-

торів, що надають позитивний вплив. 

6. Реалізувати обрану інноваційну полі-

тику, виконати коригування інноваційних за-

ходів та проєктів залежно від змін зовніш-

нього середовища. 

7. Оцінити ефективність управлінських 

рішень. 

8. Спостерігати за процесом реалізації 

інноваційної політики. 

Найважливішу роль в управлінні інно-

ваційним потенціалом грає його оцінка, яка є 

відправною точкою управління ним, що про-

водиться з метою аналізу наявного потенці-

алу для ефективного його використання та 

визначення можливих шляхів інноваційного 

розвитку [5]. На сьогодні рівень інновацій-

ного потенціалу підприємства може бути оці-

нений за різноманітним набором елементів, 

це пов'язано з тим, що й досі не виявлено єди-
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ного підходу до визначення необхідних еле-

ментів ефективного інноваційного розвитку 

підприємства в умовах високого рівня конку-

ренції на ринку [3]. Проведення оцінки інди-

каторів інноваційного потенціалу підприєм-

ства можна здійснити наведеними далі ета-

пами. 

– Оцінка здатності підприємства до 

інноваційної діяльності. Застосовується су-

купність показників, яка відображає його ре-

зультативну та ресурсну компоненти. Набір 

цих показників має складатися з узагальню-

ючих та приватних показників. Перші є базо-

вими характеристиками та потребують обме-

жень, другі – відіграють допоміжну роль і ви-

ступають для пояснення виявлених тенден-

цій у напрямку інноваційного розвитку. 

– Формування нормативної моделі для 

визначення достатності інноваційного потен-

ціалу промислового підприємства, яка харак-

теризує обмеження незадовільного та  задо-

вільного станів. Формування нормативних та 

фактичних показників дає можливість виді-

лити сильні та слабкі сторони розвитку інно-

ваційних процесів. 

– Розробка нормативної моделі іннова-

ційного потенціалу, що визначається систе-

мою нерівностей та пов'язує узагальнюючі 

показники та їх обмеження (табл. 2). 

– Проведення аналізу невідповідностей 

фактичних та нормативних параметрів. По-

казники інноваційного потенціалу дають 

змогу проаналізувати здатність підприємства 

до прийняття інноваційних рішень та є мірою 

управлінського успіху. 

Таблиця 2 

Нормативна модель інноваційного потенціалу промислового підприємства 
Нерівність Характеристика інноваційного потенціалу 

𝐼 ≤ 𝑅 На підприємстві кризовий стан, який потребує радикальних перетворень (слабкий 

інноваційний потенціал) 

𝑅 < 𝐼 < 𝑍 Стан незадовільний, потребує обмежених змін для досягнення поставленої мети роз-

витку інноваційних процесів 

𝐼 ≥ 𝑍 Стан задовільний, відповідає поставленим інноваційним цілям, необхідні зміни, ство-

рені задля підтримання позитивної динаміки (сильний інноваційний потенціал) 

 

У табл. 2: I – узагальнюючий показ-

ник,  що характеризує результативну та ре-

сурсну складову інноваційного потенціалу 

промислового підприємства; R – граничне 

значення узагальнюючого показника іннова-

ційного потенціалу, яке виражене через  ха-

рактеристику параметра (межа мінімально 

допустимого рівня кризи); Z – граничне зна-

чення узагальнюючого показника інновацій-

ного потенціалу, яке виражено через характе-

ристику параметра (межа передкризового 

стану об'єкта дослідження). 

Для загальної оцінки рівня інновацій-

ного потенціалу промислового підприємства 

доцільним є застосування інтегрального по-

казника, який  включає  конкретизовану су-

купність показників з урахуванням їх ваго-

вих характеристик. Вагові характеристики 

приватних показників потенціалу визнача-

ються на основі їх частки, що встановлю-

ється розрахунком відношення кількості кое-

фіцієнтів кожного елемента потенціалу, на-

ведених у табл. 3 (від 1 до 6) до загального 

числа показників (1): 

 

ІП = 0,3 ПІ + 0,15 ПНД + 0,25 ПВТ + 

+ 0,15 ПФ + 0,1 ПМ + 0,05 ПОУ,             (1) 

 

де ІП – інтегральний показник іннова-

ційного потенціалу промислового підприєм-

ства; ПІ – приватний показник інтелектуаль-

ної складової інноваційного потенціалу; 

ПНД – приватний показник науково-дослід-

ної складової інноваційного потенціалу; ПВТ 

– приватний показник виробничо-технічної 

складової інноваційного потенціалу; ПФ – 

приватний показник фінансової складової 

інноваційного потенціалу; ПМ – приватний 

показник маркетингової складової інновацій-

ного потенціалу; ПОУ – приватний показник 

організаційно-управлінської складової інно-

ваційного потенціалу. 

Приватні показники інноваційного 

потенціалу (П) обчислюються за такою фор-

мулою (2): 
 

П =
∑ 𝐾𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
,  (2)
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де Кi – показник структурної складо-

вої інноваційного потенціалу промислового 

підприємства; n – загальна кількість показни-

ків. 

Для якісної оцінки інноваційного по-

тенціалу промислового підприємства та ха-

рактеристики його можливостей доцільним є 

застосування вербально-числової шкали    

Харрінгтона, на основі трьох рівнів іннова-

ційного потенціалу (високого, середнього та 

низького) можливо виконати інтерпретацію 

результатів кількісних розрахунків (табл. 3). 

Таблиця 3 

Інтерпретація показників інноваційного потенціалу 
Рівень інновацій-

ного потенціалу 

Діапазон зна-

чень 
Характеристика інноваційного потенціалу 

Високий ІП=100 Найкращий стан інноваційного розвитку промислового 

підприємства 

80 ≤ ІП < 100 Відмінний стан інноваційного потенціалу. Підприємство 

має максимальні можливості для реалізації інноваційної 

політики та ефективно ними користується. Перебуває на 

позиції лідера на світових ринках у цій галузі 

Середній 63 ≤ ІП < 80 Добрий інноваційний потенціал. Підприємство має значні 

можливості для реалізації інноваційної політики. Перебу-

ває на позиції лідера на національному ринку в цій галузі 

33 ≤ ІП < 66 Задовільний інноваційний потенціал. Підприємство має се-

редні можливості для реалізації інноваційної політики. Не-

обхідний розвиток інноваційного потенціалу та його акти-

візація 

ІП=33 Мінімально допустимий рівень інноваційного потенціалу. 

Потрібні інвестиції у розвиток інновацій на підприємстві 

Низький 20 ≤ ІП < 33 Вкрай поганий стан інноваційного потенціалу. Необхідно 

вжити серйозних дій щодо зміни стратегії розвитку підпри-

ємства 

0 ≤ ІП < 20 Можливості провадження інноваційної діяльності відсутні 

 

Значення інтегрального показника 

інноваційного потенціалу промислового під-

приємства, його окремих елементів зада-

ються в інтервалі 0 – 100. 

Оцінка рівня інноваційного потенці-

алу підприємства дає можливість визначити 

його зростання у кількісних параметрах та 

можливість керувати ним у перспективі, 

тобто вибирати напрямки, виходячи з наяв-

них ресурсів та можливостей [6]. Від рівня 

інноваційного потенціалу, що визначається 

даною оцінкою, залежить вибір методів та 

підходів до управління ним. 

Своєчасна та якісна оцінка, аналіз 

інноваційного потенціалу підприємства до-

зволить, по-перше, ефективно керувати ним 

у короткостроковому періоді, а по-друге, ви-

значити стратегію розвитку підприємства на 

довгострокову перспективу. 

Найважливішим питанням в управ-

лінні та оцінці інноваційного потенціалу про-

мислового підприємства залишається вста-

новлення складу структури інноваційного 

потенціалу та показників оцінки [8]. Склад 

даних показників має бути таким, щоб за їх 

допомогою досягалася найповніша інформа-

ція про рівень інноваційного потенціалу та 

його структурних елементів задля забезпе-

чення прийняття об'єктивних управлінських 

рішень для ефективного управління іннова-

ційною діяльністю підприємства загалом.  

Комплекс показників оцінки іннова-

ційного потенціалу підприємства має бути 

простий у використанні та універсальний, на-

давати достатню, повну та об'єктивну інфор-

мацію про рівень розвитку інноваційного по-

тенціалу підприємства, а кількість показни-

ків, що використовуються – обмежена та по-

в'язана з особливостями тієї чи іншої галузі 

промисловості. Розробка такої системи  по-

казників є важливим питанням в управлінні 

інноваційним потенціалом. 

Розглянемо способи вимірювання 

інноваційного потенціалу промислового під-

приємства, засновані  на використанні  кіль-
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кісних та якісних показників, що характери-

зують стан його структурних елементів, а та-

кож інтегральний  рівень інноваційного  по-

тенціалу. В табл. 4 наведена система показ-

ників,  що характеризують  структурні еле-

менти інноваційного потенціалу підприєм-

ства.

 

Таблиця 4 

Система показників, що характеризують структурні елементи інноваційного потенціалу    

промислового підприємства 
Назва структур-

ного елемента 
Показник 

Інтелектуальний − Інноваційність персоналу. 

− Частка науково-технічних працівників у загальній чисельності, задіяних в інно-

ваційних проектах. 

− Частка працівників, які мають вищу освіту, у загальній чисельності персоналу. 

− Частка працівників, які отримали науковий ступінь, у загальній чисельності пра-

цівників. 

− Навченість працівників підприємства. 

− Вік працівників 

Науково-дослід-

ний 
− Питома вага інтелектуальної власності в активах підприємства. 

− Інноваційність продукції. 

− Результативність впровадження (освоєння) інновацій 

Виробничо-тех-

нічний 
− Прогресивність обладнання. 

− Модернізація обладнання. 

− Коефіцієнт придатності обладнання. 

− Питома вага обладнання терміном експлуатації до 10 років. 

− Рівень механізації та автоматизації виробництва 

Фінансовий − Коефіцієнт концентрації власного капіталу. 

− Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 

− Коефіцієнт оборотності коштів у активах 

Маркетинговий − Кількісними показниками, що характеризують рівень маркетингової складової 

інноваційного потенціалу підприємства, можуть бути віднесені результати  се-

редньої оцінки задоволеності споживачів, отримані на основі анкетування з пи-

тань якості та співпраці з підприємством загалом 

Організаційно-

управлінський 
− Кількісна оцінка ступеня організаційно-управлінської складової вимірюється 

внаслідок використання методу експертних оцінок якісних характеристик цього 

компонента інноваційного потенціалу 

 

Від фактичного рівня інноваційного 

потенціалу підприємства, керівники можуть 

приймати рішення, з одного боку, про на-

прям і вибір кращої стратегії інноваційного 

розвитку, а з іншого – зрозуміти, які ресурси 

наявні для його забезпечення [12]. Іншими 

словами, є можливість обґрунтувати вибір 

стратегії інноваційного розвитку підприєм-

ства. Узагальнюючи світовий досвід, можна 

виділити чотири стратегії такого розвитку: 

– лідерства, застосовуючи нові техно-

логії, нові моделі обладнання, організацію 

виробництва нових видів продукції; 

– наздоганяючого розвитку, що пе-

редбачає масове запозичення міжнародних 

інноваційних технологій; 

– запрошення іноземних підприємств 

і фахівців у розвиток науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт, розмі-

щення інноваційного виробництва у державі; 

– розробки інновацій як використання 

в оборонно-промисловому, так і у цивіль-

ному секторах економіки. 

Найближчим часом основною для про-

мислових підприємств України виступатиме 

стратегія наздоганяючого інноваційного роз-

витку. Її реалізація для промислових підпри-

ємств та прагнення перейти до стратегії ліде-

рства вимагає збільшення витрат на науково-

дослідні роботи, проте обмеженість інвести-

ційних можливостей промислових підпри-
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ємств виступає фактором стримування інно-

ваційної активності. Ця проблема також 

ускладнюється тим, що деякі підприємства 

спрямовують частину своїх інвестиційних 

коштів на придбання непрофільних активів, 

а не на інновації. Економічна ситуація, що 

склалася в Україні, вимагає радикальної пе-

ребудови інвестиційної політики підпри-

ємств при її орієнтації на зміцнення конкуре-

нтних позицій шляхом підвищення іннова-

ційності. Організація управління передбачає 

реалізацію заходів з досягнення цілей обра-

ної інноваційної політики. При цьому необ-

хідним є постійне коригування  інноваційних 

процесів залежно від змін зовнішнього сере-

довища,  що потребує  перманентного моні-

торингу ринкової кон’юнктури. 

Останнім етапом управління інновацій-

ним потенціалом підприємства є постійний 

контроль за тим, як реалізовується іннова-

ційна політика та здійснюються заходи з до-

сягнення поставлених довго- та короткостро-

кових цілей. Наведений алгоритм є цикліч-

ним, після проведення заходів, що відповіда-

ють обраній стратегії, оцінюється загальний 

стан підприємства та ефективність прийня-

тих управлінських рішень. 

Висновки. Інноваційний розвиток, збі-

льшення і реалізація інноваційного потенці-

алу набувають усе більшої актуальності не 

тільки для окремо взятих промислових під-

приємств, але і для цілих галузей економіки. 

Інноваційний потенціал стає фундаментом 

забезпечення сталого розвитку, що вимагає 

від підприємств його коректної оцінки та 

ефективного управління.  Процес форму-

вання ефективної системи інноваційного уп-

равління залежить від рівня інноваційного 

потенціалу підприємства. Існує необхідність 

виявлення структурних компонентів іннова-

ційного потенціалу промислового підприєм-

ства та показників їх оцінки. Щоб зробити 

оцінку, на основі звітності підприємства 

здійснюють розрахунок відносних показни-

ків. Дана система показників повинна бути 

універсальною, але простою у  використанні 

і  надавати  об’єктивну та досить повну інфо-

рмацію про рівень інноваційного потенціалу 

підприємства та його стан. 
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Methods. The theoretical and methodological basis of the study are the scientific develop-

ments of domestic and foreign scientists associated with the definition of the essence, the role of the 

innovative potential of the enterprise, its structural components, with the methods of effective man-

agement of them and the study of materials of specialized scientific conferences and symposia. In the 

study, the following methods were used: grouping – in the formation of the content of the elements 

of the management system of the innovative potential of the industrial enterprise; structural and log-

ical – in the determining the complex of indicators to assess the innovative potential of the enterprise 

(general and private); analysis and synthesis – to substantiate recommendations on the development 

of the regulatory model of innovative potential, which is determined by the system of inequalities, 

and associates the overall indicators and their limitations. 

Results. The role and levels of innovative potential are studied, which makes it possible to 

formulate development strategies and its components. According to the assessment results, activities 

were proposed based on development strategies that will increase the efficiency of innovative devel-

opment of the enterprise. The general structure of the innovative potential of the enterprise in the 

form of a system of components is given: research, intellectual, financial, production and technical, 

organizational and marketing and marketing component. The process of managing innovative poten-

tial is considered. Its main features are proposed to be enhanced with the formation of a regulatory 

model to determine the sufficiency of the innovative potential of an industrial enterprise, it is also 

proposed to analyzing the inconsistencies of actual and regulatory parameters, which will analyze the 

company's ability to accept innovative solutions and become a measure of managerial success. 

Novelty. The scientific originality of the research results is the clarification of the methodol-

ogy for assessing the level of the existing innovative potential of industrial enterprises to effectively 

manage it in the short term and to ensure the development strategy in the long term. 

Practical value. The practical value of the results obtained is to form a comprehensive system 

for assessing the innovative potential of industrial enterprises in order to manage it effectively. 

Keywords: innovative potential, management, innovative development of the enterprise, de-

velopment strategy, industrial enterprise. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФІЛЮ ЕЛАСТИЧНОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ  

АКТИВІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО БЕНЧМАРКІНГУ  
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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: ана-

лізу і синтезу – при висвітленні сутності бенчмаркінгу та візуалізації інформації;  порівняння 

– для визначення переваг та недоліків видів бенчмаркінгу та візуалізації інформації; методи 

теорії еластичності – для формування методичних засад визначення впливу окремих пакетів 

нематеріальних активів (НМА) на вартість підприємств, визначення комплементарності та   

субститутності пакетів; методи економіко-математичного моделювання – для визначення   

еластичності впливу НМА на вартість підприємств; методи графічного аналізу – для візуалі-

зації розрахункового матеріалу; абстрактно-логічного аналізу – для узагальнення та формулю-

вання висновків. 

Результати. Розглянуто підходи до визначення бенчмаркінгу як інструменту вдоскона-

лення діяльності підприємств, види бенчмаркінгу та сфери їх застосування в діяльності під- 

приємств. Зазначена необхідність застосування фінансового бенчмаркінгу у системі фінансо-

вого управління підприємствами. Розглянуто основні показники оцінки діяльності підпри-

ємств та їх структурних підрозділів, визначено їх основні недоліки та  показана необхідність 

використання вартісних показників як основи розвитку підприємств у довгостроковій перс-

пективі. Розглянуто роль НМА у підвищенні ефективності діяльності сучасних підприємств та 

зростання їх вартості, представлено підхід до виділення у складі НМА певних пакетів. Пока-

зана можливість моделювання еластичності впливу НМА по їх видах на вартість підприєм-

ства. Обґрунтовано необхідність використання коефіцієнтів Тобіна для визначення тенденцій 

зміни функції попиту на бізнес підприємства, оцінки пакетів НМА для формування системи 

моніторингу їх вертикальної, горизонтальної та перехресної еластичності впливу на вартість 

підприємства. Показана сутність системи моніторингу еластичності впливу НМА на вартість 

підприємства та визначено її завдання на мікрорівні. Визначено можливості використання ме-

ханізмів візуалізації інформації  у системі фінансового бенчмаркінгу. 

Новизна. Розроблено концептуальні положення та відповідний економіко-математич-

ний інструментарій методів оцінювання та моніторингу еластичності впливу НМА на вартість 

підприємства. Запропоновано визначення профілю підприємства  за  показниками еластич-

ності, яке дає можливість візуалізації інформації щодо рівню еластичності НМА та їх пакетів 

і обґрунтування пріоритетів розвитку НМА з метою підвищення ефективності діяльності під-

приємства 

Практична значущість. Запропонована підхід побудови профілю підприємства за по-

казниками еластичності НМА, який дає можливість візуалізації інформації про рівень елас-

тичності та дає можливість сформувати напрями розвитку підтримки окремих пакетів. 

Ключові слова: бенчмаркінг, вартість, візуалізація, еластичнsсть, моделювання, немате-

ріальні активи, профіль еластичності, фінансовий бенчмаркінг. 
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Постановка проблеми. У сучасний час 

процеси управління вартістю на вітчизняних 

підприємствах у більшості випадків не ма-

ють необхідного рівня системності, гнучкос-

ті, динамічності. Методологія моніторингу 

вартості в контексті фінансових порівнянь та 

оцінок переважно використовує інструмен-

тарій традиційного коефіцієнтного аналізу. 

Але для ефективного управління необхідно 

враховувати не тільки динаміку фінансових 

показників своєї компанії, но і аналізувати 

інформацію щодо конкурентів та лідерів га-

лузі. Такі порівняння дозволяють своєчасно 

корегувати діяльність з метою забезпечення 

її успішної задля зростання вартості підпри-

ємства. Вирішенню цього завдання може 

сприяти використання достатньо нового у ві-

тчизняній практиці методу – фінансового 

бенчмаркінгу. При цьому актуальними є не 

тільки розвиток теоретичної бази бенчмаркі-

нгу, його адаптації до ринкової специфіки, 

але й розробка рекомендації для викорис-

тання окремих методів даного інструменту в 

практиці вітчизняних підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. За останні кілька років бенчмаркінг став 

одним із найефективніших методів управ-

ління та розробки стратегії фірм. Теоретичні 

основи бенчмаркінгу були закладені у пра-

цях провідних фахівців з управління якістю  

Е. Демінга [1], Ф. Кросбі [2], К. Ісікави [3], У. 

Шухарта [4] та ін. Наукові риси методологія 

бенчмаркінгу набула наприкінці 1980-х років 

у працях Б. Андерсена [5], Г. Х. Ватсона [6], 

Р. К. Кемпа [7], Р. Манна [8], Х. Дж. Харринг-

тона і  Дж. С. Харрингтона [9] та ін.  

Як показує світовий досвід першочер-

говим завданням сучасних підприємств має 

стати отримання навичок ефективно вико-

ристовувати бенчмаркінг для підвищення 

своїх позицій, а, отже, забезпечення макси-

мального рівня прибутку в майбутньому. Ме-

тою дослідження є розкриття процесу засто-

сування бенчмаркінгу в системі фінансового 

управління підприємством. Саме це обумов-

лює актуальність дослідження та його мету. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є дослідження узагальнення під-

ходів до визначення  фінансового  бенчмар-

кінгу та обґрунтування можливості викорис-

тання у якості інструменту візуалізації ре-

зультатів моделювання впливу нематеріаль-

них активів на вартість підприємства про-

філю еластичності підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. В даний час бенчмаркінг визначають 

як метод, що ґрунтується на досвіді підпри-

ємства, взятого за еталон, застосування кра-

щої практики на власному підприємстві та 

виробленні кращої стратегії розвитку, наці-

леної на підвищення ефективності його ді-

яльності. Існують багато визначень бенчмар-

кінгу, причому підходи авторів, незважаючи 

на всю їхню схожість, помітно відрізня-

ються. На думку Р. Кемпа бенчмаркінг фор-

мує методи, які ведуть до покращення діяль-

ності [7], Г. Х. Ватсон підкреслює, що бенч-

маркінг – це процес безперервного та систе-

матичного виміру: оцінка процесів та їх по-

рівняння з метою отримання інформації для 

вдосконалення діяльності [6]. Р. Манн вва-

жає, що бенчмаркінг акцентує увагу на        

вивченні досвіду інших і спрямований на по-

кращення фінансових та нефінансових ре-

зультатів [8]. А. Бьорн розглядає механізм 

бенчмаркінгу як один із  ключових  інстру-

ментів удосконалення бізнес-процесів фірми, 

який складається з п'яти основних фаз (пла-

нування, пошук, спостереження, аналіз,     

адаптація), що є так званим «колесом бенч-

маркінгу» [5]. Американський центр продук-

тивності та якості (APQC) описує бенчмар-

кінг як систематичний процес вимірювання 

власних результатів у порівнянні з результа-

тами визнаних лідерів з метою визначення 

найкращих практик, що призводять до чудо-

вої продуктивності  при  адаптації та впро-

вадженні [10]. 

Разом з тим, одним з найбільш повних 

визначень бенчмаркінгу, є визначення його 

як безперервного аналізу стратегій, функцій, 

процесів, продуктів чи послуг, характерис-

тик у порівнянні з найкращими організаці-

ями за допомогою відповідного методу збору 

даних з метою оцінки існуючих стандартів 

підприємства та самовдосконалення шляхом 

впровадження змін чи підвищення цих стан-

дартів [11].  

Серед найпоширеніших видів бенчмар-

кінгу виділяють: процесний, продуктовий, 

операційний, стратегічний, інвестиційний,, 

фінансовий, конкурентний, функціональний, 

бенчмаркінг ефективності тощо. Якщо ми 
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маємо на увазі те, на чому зосереджено      

бенчмаркінг, то він може приймати форму 

порівняльного аналізу процесів, стратегіч-

ного порівняння або  порівняння  ефектив-

ності.  

За допомогою бенчмаркінгу процесів 

підприємства зосереджуються на розумінні й 

оптимізації окремих виробничих процесів, а 

не на ефективності в цілому. З іншого боку, 

стратегічний бенчмаркінг відноситься до 

того, коли підприємства вивчають стратегіч-

ний вибір і схильності, бізнес-підходи та біз-

нес-моделі інших підприємств, порівнюють 

їх зі своїми власними та намагаються визна-

чити шляхи покращення власного стратегіч-

ного позиціонування та планування [12].  Що 

стосується бенчмаркінгу ефективності, то він 

відповідає тому, коли підприємства порівню-

ють свої  дані про  ефективність, тобто  на-

скільки добре вони працюють з точки зору 

результатів, з результатами інших підпри-

ємств з метою вчитися у кращих у класі та 

покращувати власні процеси [13].  

Незалежно від того, чи є це бенчмаркінг 

процесів, стратегічний бенчмаркінг або    

бенчмаркінг продуктивності, його можна за-

стосовувати як внутрішньо, так і зовні.     

Внутрішній бенчмаркінг означає, що підпри-

ємство збирає дані, що стосуються її власної 

ефективності, і проводить порівняння за те-

риторіальним, або часовим признаками. З ін-

шого боку, зовнішній бенчмаркінг відно-

ситься до того, коли підприємство оцінює 

свою власну продуктивність з результатами 

своїх конкурентів у тій же галузі [14]. Якщо 

спочатку бенчмаркінг з’явився як інструмент 

маркетингової політики, проте сьогодні він 

активно застосовується у сфері фінансів.  

У сучасній літературі поняття «фінан-

совий бенчмаркінг» може трактуватися по-

різному. Наприклад, в своїй книзі Д. К. Ван 

Хорн і Д. М. Вахович [15] пишуть, що фінан-

совий бенчмаркінг трактується як міжфірмо-

вий порівняльний аналіз з використанням фі-

нансових коефіцієнтів. Д. В. Брофі [16] вва-

жає, що фінансовий бенчмаркінг будується 

за даними стандартної фінансової звітності 

та розглядом зіставлень з високо інтегрова-

ними компаніями. Таким чином, фінансовий 

бенчмаркінг – це технологія порівняльного 

аналізу процесів та результатів фінансового 

управління підприємством з лідерами галузі 

на базі контрольних показників, таких як 

ROI, RI, EVA, NPV, EBITDA, стандартних 

показників ефективності тощо.  

При побудові системи нефінансових 

показників кожна організація має визначити 

ключові операції, що генерують грошові по-

токи (CSFs) та сформувати ключові індика-

тори ефективності (KPIs). Нефінансові пока-

зники повинні охоплювати такі сфери засто-

сування як якість процесів та діяльності пер-

соналу, ефективність, конкурентоспромож-

ність, та ін. Менеджери орієнтуються на ко-

роткострокові цілі розвитку підприємства, 

що може зашкоджувати її довгостроковим 

цілям. Від цієї проблеми страждають усі ком-

панії, де провідні позиції займають наймані 

працівники. Тільки власники підтримувати-

муть  розвиток підприємства з поглядом дов-

гострокову перспективу, оскільки їх основ-

ною цілю є зростання вартості підприємства. 

В умовах інформаційної економіки не-

матеріальні активи (НМА) та їх ефективне 

застосування суттєво впливають на ефектив-

ність та ринкову вартість підприємства. Ста-

новлення економіки знань сприяло при-

знанню НМА у якості основних драйверів 

розвитку та розширенню визначення інвес-

тицій як витрат на придбання матеріальних 

активів та вкладень у комерційну основу 

знань.  

Проведений розгляд існуючих підходів 

до методів оцінок НМА дає можливість пред-

ставити підхід, згідно з яким у складі НМА 

виділено наступні пакети: об’єкти інтелекту-

альної власності (IPO); людський капітал 

(HC); організаційний капітал (OC); інфра-

структурний капітал (InC); клієнтський капі-

тал (CC); марочний капітал (BС); соціальний 

капітал (SC) та релятивний капітал (RС).    

Виробництво можна представити як  

систему «витрати-випуск», у якій випуском є 

те, що фактично вироблено, а витратами – те, 

що споживається з метою випуску. Тому    

формально можна визначити, що виробниц-

тво – це функція, яка кожному набору витрат 

і конкретної технології ставить у відповід-

ність певний випуск продукції. Саме таке 

спрощене розуміння виробництва як «чор-

ного ящику» закладено в математичній мо-

делі виробництва. На «вхід» цього чорного 

ящика подаються витрати, а на «виході» 

отримуємо випуск.  
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Математичні моделі виробництва є оп-

тимізаційними завданнями, в яких формалі-

зуються поняття доходу, витрат і відобража-

ються взаємозв'язки між витратами ресурсів 

і випуском готової продукції. Центральним 

елементом у такого роду моделях є вироб-

нича функція. Вона визначається як відобра-

ження, що ставить кожному набору витрат 

максимально можливий для нього обсяг ви-

пуску.  

Виробничу функцію можна розглядати 

як формалізацію технології виробництва 

Найбільш популярними виробничими функ-

ціями з точки зору практичного викорис-

тання є виробничі функції Кобба-Дугласа, 

частковим вираженням яких є CES (вироб-

нича функція з постійною еластичністю замі-

щення), виробнича функція «витрати-ви-

пуск»), або функція В. Леонт’єва, лінійна ви-

робнича функція (із взаємозаміщенням ре-

сурсів) та ін.  

Математичні моделі виробництва є оп-

тимізаційними завданнями, в яких формалі-

зуються поняття доходу, витрат і відобража-

ються взаємозв'язки між витратами ресурсів 

і випуском готової продукції. Виробничі    

функції мають властивість однорідності, яка 

оцінює технологію виробництва у різних    

точках простору витрат.  

Тобто, виробнича функція у одних точ-

ках цього простору може бути охарактеризо-

вана постійним доходом від розширення    

масштабу виробництва, а в інших – його    

збільшенням, або, навпаки, зменшенням. Ло-

кальним показником вимірювання доходу 

від розширення масштабу виробництва є  

еластичність виробництва.  

Еластичність є однією з найважливі-

ших категорій економічної науки. Вперше 

вона була введена до економічної теорії А. 

Маршалом і представляє собою зміну однієї 

змінної у відповідь на зміну іншої (обидві 

змінні виражені у відсотках). Можна відзна-

чити, що кожна виробнича функція оцінює 

еластичність виробництва. Для практичного 

аналізу виробництва також має інтерес  елас-

тичність вартості по видах активів, як вели-

чина, що характеризує відсоток приросту   

вартості підприємства при зміні вартості ви-

дів активів на 1%. Тому, як ми вважаємо, у 

якості методів моніторингу впливу НМА на 

вартість підприємства потрібно використо-

вувати методи оцінки еластичності. Локаль-

ним показником вимірювання доходу від   

розширення масштабу виробництва є елас-

тичність виробництва.  

Для практичного аналізу виробництва 

також має інтерес еластичності вартості по 

видах активів, як величина, що характеризує 

відсоток приросту вартості підприємства при 

зміні вартості видів активів на 1 %. Тому, як 

ми вважаємо, у якості методів моніторингу 

впливу НМА на вартість підприємства пот-

рібно використовувати методи оцінки елас-

тичності.  

Функцію попиту на бізнес, до якого     

відноситься підприємство, можна визначити 

таким чином:  
 

            T=Dc(c1, c2, c3,…,cn)             (1)  
           

                        c0=s0+π0                        (2) 
 

       де T – коефіцієнт Тобіна для підпри-

ємства; Dc – функція попиту на бізнес (у га-

лузевому розподілі); ci=si+πi – цінність або 

інвестиційна вартість і-го НМА (𝑁𝐴𝑖) під-

приємства, і =1, n – індекс НМА; c0= ∑ ci
n
i=1  – 

цінність пакету НМА підприємства; si – ба-

лансова вартість і-го пакету НМА підприєм-

ства; πi – прибуток від і-го НМА підприєм-

ства; s0= ∑ si
n
i=1  – балансова (розрахункова) 

вартість пакету НМА підприємства; 

π0= ∑ πi
n
i=1  – прибуток від пакету НМА під-

приємства. 

        Дж. Тобін висунув концепцію «Фактора 

q» – коефіцієнта, за допомогою якого вира-

жається відношення ринкової вартості ма-

тері-альних активів до витрат на їх замі-

щення. Цей коефіцієнт отримав назву коефі-

цієнта Тобіна. Дж. Тобін  запропонував  по-

рівнювати ринкову вартість  об’єкту із  вар-

тістю його заміни, а точніше, вираховувати їх 

відношення. Він розглядав грошову і фінан-

сову політику уряду як пропозицію певного 

набору активів приватному сектору і управ-

ління їх прибутковістю, а реакцію приват-

ного сектора – як зрушення в структурі по-

питу на активи, які визначаються  змінами  

вектору  прибутко-вості активів. Згідно мо-

делі Тобіна, попит на кожен актив в сумі до-

рівнює його пропозиції, якщо вважати, що 

всі ринки активів розвиваються [17]. Модель 
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Тобіна розкриває широкі можливості для ці-

леспрямованого впливу на динамічні про-

цеси в економіці.  

 Відомі два підходи до обчислення кое-

фіцієнта Тобіна: зіставляються ринкова капі-

талізація підприємства і величина його чис-

тих активів в ринковій оцінці; порівнюється 

сукупна ринкова ціна акцій і облігацій з від-

новлювальної вартістю активів підприєм-

ства, за вирахуванням короткострокової за-

боргованості. У нашому випадку коефіцієнт 

Тобіна розраховується як відношення ринко-

вої ціни підприємства до його балансової    

вартості.  

 Розглянемо  модель аналізу  еластич-

ності впливу НМА підприємства на його    

ринкову вартість. Модель  аналізу  еластич-

ності впливу окремого пакету НМА підпри-

ємства на його ринкову вартість передбачає 

визначення декількох груп коефіцієнтів.  

Перша група коефіцієнтів – це коефіці-

єнти еластичності попиту на бізнес від цінно-

сті НМА та коефіцієнти еластичності попиту 

на бізнес від цінності і-го НМА. Загальний 

коефіцієнт еластичності попиту на бізнес від 

цінності НМА визначається як 

 

           Ec0
̆ =

∆T

∆C0
×

C0̅̅ ̅̅

T̅
=

Tt+1−Tt

C0
t+1−C0

t ×
C0

t+1+C0
t

Tt+1+Tt         3) 

 

Розраховані коефіцієнти еластичності 

дають можливість оцінити якість загального 

пакету НМА підприємства  
 

 Ec0
 ϵ {

≤0,   неякісний пакет NA

[0;1],   нееластичний пакет NA

≥1,   еластичний пакет NA

     (4) 

 

Інтервал нееластичності пакету 

NA 0<Ec0
<1    треба деталізувати із ураху-

ванням галузевої специфіки:   

0<Ec0
≤e1t1 – висока нееластичність; 

0<Ec0
≤e2t2 – висока нееластичність; 

        0<Ec0
≤e3t3 –  середня нееластичність;     

0<Ec0
≤e4t4 −  низька нееластичність; 

0<Ec0
≤1t5 – низька нееластичність. 

де упорядкований ряд 0<e1<e2<e3<e4<1 – 

визначається експертним шляхом з ураху-

ванням галузі, до якої відноситься підприєм-

ство. 

Для організації експертизи, на наш по-

гляд, найбільш доцільно  випробувати  лінг-

вістичні змінні Л. А. Заде [18].  

Коефіцієнт еластичності попиту на біз-

нес від цінності і-го пакету НМА визнача-

ється як:   

 

   Ecĭ
=

∆T

∆Ci

×
Ci̅

T̅
=

Tt+1−Tt

Ci
t+1−Ci

t
×

Ci
t+1+Ci

t

Tt+1+Tt
 , i=1,n̅̅ ̅     (5) 

 

Друга група коефіцієнтів – це коефіці-

єнти перехресної еластичності пакету НМА 

дозволяють зробити їх горизонтальний ана-

ліз, тобто визначити групи комплементарних 

і субститутних НМА підприємства.  

У загальному вигляді вони визнача-

ються як: 

 

              Eij̆=
∆Ci

∆Cj
×

Cj̅

Ci̅
=

Ci
t+1−Ci

t

Cj
t+1−Cj

t ×
Cj

t+1+Cj
t

Ci
t+1+Ci

t          (6)                      

 

Характеристика субститутності прово-

диться за співвідношенням:  

        

 <i,j>= {

NA субститути,  якщо Eji<0 

NA комплементи, якщо Eji>

NA нейтральні (незалежні), якщо Eji≅0

  (7) 

 

де < 𝑖, 𝑗 > – упорядкована пара (кортеж) і-го 

та j-го НМА. 

Для оптимізації пакету НМА підприєм-

ства потрібно знаходити компроміс між рів-

нем комплементарності пакету, яка забезпе-

чує його ефективність, і рівнем субститут-

ності пакету, який забезпечує його ризико-

вість (надійність), тобто розрахувати показ-

ник рівня субститутності: 

 

                 Ri =
αі

n-1
                         (8) 

 

де Ri  – рівень субститутності і-го па-

кету NA, 0≤Ri ≤1;  n – кількість пакетів NA на 

підприємстві; αі= ∑ αij∀j≠i  – кількість          

NA-субститутів для і-го пакету NA. 

При цьому, визначається індикатор 

комплементарності пакетів NA підприємства:  

 

     αij= {
1, якщо Eji>0

0, якщо Eji≤0
                          (9) 
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Наступна група коефіцієнтів – це коефі-

цієнти еластичності попиту на бізнес від ба-

лансової вартості НМА підприємства. 

Коефіцієнт еластичності загального 

впливу попиту на бізнес від вартості НМА 

підприємства визначається як: 

 

  Es0̆
=

∆T

∆S0

×
S0̅

T̅
=

Tt+1−Tt

S0
t+1−S0

t
×

S0
t+1+S0

t

Tt+1+Tt
       (10)    

 Коефіцієнт еластичності попиту на біз-

нес від вартості і-го пакету НМА підприєм-

ства визначається як: 

 

Esĭ
=

∆T

∆Si

×
Si̅

T̅
=

Tt+1−Tt

Si
t+1−Si

t
×

Si
t+1+Si

t

Tt+1+Tt
 , i=1,n̅̅ ̅  (11) 

 

Наступна група – це коефіцієнти елас-

тичності попиту на бізнес від прибутку від 

НМА підприємства.  

Коефіцієнт еластичності загального 

впливу попиту на бізнес від прибутку від 

НМА підприємства визначається як:  

 

  Eπ0
̆ =

∆T

∆π0
×

π0̅̅ ̅

T̅
=

Tt+1−Tt

π0
t+1−π0

t
×

π0
t+1+π0

t

Tt+1+Tt         (12) 

 

Коефіцієнт еластичності попиту на біз-

нес від прибутку від і-го пакету НМА під-

приємства визначається як: 

 

Eπĭ
=

∆T

∆πi

×
πi̅

T̅
=

Tt+1−Tt

πi
t+1−πi

t
×

πi
t+1+πi

t

Tt+1+Tt
 , i=1,n̅̅ ̅     (13) 

 

Остання група коефіцієнтів – це коефі-

цієнти еластичності НМА у вертикальному 

розрізі, які дозволяють визначити, за рахунок 

яких складових НМА підприємства форму-

ється їх вплив на ринкову вартість бізнесу.  

Коефіцієнт еластичності цінності від 

балансової вартості НМА підприємства:   

                            

Ec0s0
̆=

Es0
̌

Ec0
̌

=
C0

t+1−C0
t

S0
t+1−S0

t ×
S0

t+1+S0
t

C0
t+1+C0

t            (14)                         

 

Коефіцієнт еластичності цінності від 

прибутковості НМА підприємства :     

             

            Ec0π0
̆ =

Eπ0
̌

Ec0
̌

=
C0

t+1−C0
t

π0
t+1−π0

t
×

π0
t+1+π0

t

C0
t+1+C0

t          (15)                               

 

Коефіцієнт еластичності балансової ва-

ртості від прибутковості НМА:  

                                 

Es0π0
̆ =

Eπ0̌

Es0̌

=
S0

t+1−S0
t

π0
t+1−π0

t
×

π0
t+1+π0

t

S0
t+1+S0

t
            (16) 

Коефіцієнти еластичності цінності від 

вартості і-го пакету НМА підприємства: 

 

Ecisi
̆ =

Esǐ

Ecǐ

=
Ci

t+1−Ci
t

Si
t+1−Si

t
×

Si
t+1+Si

t

Ci
t+1+Ci

t
  , i=1,n̅̅ ̅     (17) 

Коефіцієнт еластичності цінності від 

прибутку і-го пакету НМА підприємства: 

                              

       Eciπi
̆ =

Eπi
̌

Eci
̌

=
Ci

t+1−Ci
t

πi
t+1−πi

t
×

πi
t+1+πi

t

Ci
t+1+Ci

t   , i=1,n̅̅ ̅̅     (18)  

 

Коефіцієнт еластичності балансової   

вартості від прибутковості і-го пакету НМА 

підприємства:  

               

Esiπi
̆ =

Eπi
̌

Esi
̌

=
Si

t+1−Si
t

πi
t+1−πi

t
×

πi
t+1+πi

t

Si
t+1+Si

t   , i=1,n̅̅ ̅̅         (19)                   

 

Еластичність цінності від прибутку 

НМА залежить від мультиплікації еластич-

ності інвестиційної вартості від вартості та 

еластичності балансової  вартості  від при-

бутку. 

Практика реалізації запропонованої ме-

тодики формування інформаційної бази 

впливу НМА загалом та їх окремих пакетів 

на вартість підприємства показує, що зміни 

цього впливу, мають бути піддані аналізу з 

подальшим коректуванням. Ефект від вико-

ристання зумовлений можливістю вдоскона-

лення не лише процесів управління акти-

вами, але і створенням реальних передумов 

для підвищення зацікавленості власників 

підприємства, його менеджерів та персоналу 

у створенні та ефективному використанні 

НМА. 

Інформація про вартість НМА, по окре-

мих пакетах, їх вплив на  формування  вар-

тості підприємства набуває особливої акту-

альності для прийняття управлінських рі-

шень щодо формування, підтримки  та  роз-

витку нематеріального капіталу підприємств. 

Серед переваг такої інформації можна 

назвати: можливість оцінити внесок кожного 

пакету НМА у формування загального фінан-

сового результату; можливість отримання 

оперативних даних про величину фактичних 

витрат по формуванню окремих пакетів 

НМА та їх вартість; виявлення резервів вико-
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ристання пакетів НМА в діяльності підпри-

ємства; можливість оперативного корегу-

вання витрат на розвиток перспективних па-

кетів.  Необхідність оперативного отримання 

даних та забезпечення систематичного конт-

ролю за станом та розвитком пакетів НМА та 

їх впливу на вартість підприємства дозволяє 

визначити необхідність формування системи 

їх моніторингу. 

Система моніторингу включає: форму-

вання певної інформації про об’єкт спостере-

ження; оцінювання, результатом якого є ін-

формація про стан об’єкту по певних індика-

торах; контроль відповідності фактичного 

стану об’єкту його оптимальним показни-

ками; прогнозування перспектив розвитку 

об’єкту; розробку прийомів і способів приве-

дення об'єкту до оптимального стану.  Її суть 

полягає у спостереженні за переходом від   

кількісних змін системи до її якісно нового 

стану.  

На мікрорівні завдання моніторингу 

впливу НМА на вартість підприємства        

можна сформулювати як: забезпечення  ке-

рівництва своєчасною і достовірною інфор-

мацією про діяльність і економічний стан 

підприємства, а також роль НМА в ефектив-

ній діяльності підприємства; діагностику та 

попередження негативних  ситуацій  у роз-

витку пакетів НМА для їх швидкого і ефек-

тивного попередження, локалізації і ліквіда-

ції; формування ключових показників ефек-

тивності управління НМА; забезпечення вза-

ємодії всіх підрозділів підприємства.  

Основна перевага наявності системи 

моніторингу НМА на підприємстві, на наш 

думку, полягає в можливості отримання ін-

формація, недоступної у рамках традицій-

ного обліку. У цьому зв'язку, сферою  вико-

ристання моніторингу НМА є інформаційне 

обслуговування управління витратами та    

вартістю підприємства. 

Сучасну теоретичну концепцію ство-

рення систем моніторингу впливу НМА на 

вартість підприємства можливо доповнити 

наступними положеннями про те, що вона: 

не тільки фіксує певні параметри, заздалегідь 

задані користувачем, але й може поповню-

вати  параметричну базу у залежності від спе-

цифіки діяльності підприємства; є основою 

створення комплексної системи управління 

поточними витратами підприємства на НМА 

та формування стратегію використання окре-

мих пакетів НМА; є інструментом прийняття 

обґрунтованих рішень щодо підвищення 

ефективності використання НМА.  Загалом 

така система орієнтована на інтеграцію кор-

поративної політики підвищення вартості 

підприємства за рахунок створення та вико-

ристання НМА як у виробничих ланках, так і 

підприємства в цілому, з оцінкою та прогно-

зуванням можливих змін вартості за рахунок 

розвитку окремих пакетів НМА.  

Передумовами її створення та впровад-

ження є вдосконалення інформаційно-аналі-

тичної системи підприємства шляхом впро-

вадження до неї функціонування підсистеми 

моніторингу вартості НМА, а також визна-

чення додаткових функцій в межах зон        

функціональної відповідальності відповідно 

до завдань, які пов’язані з координацією пи-

тань управління вартістю. Така концентрація 

діяльності  дозволить   забезпечити  страте-

гічне управління НМА як активом, здійсню-

вати ефективне формування, підтримку та 

розвиток окремих пакетів та НМА в цілому, 

забезпечувати взаємодію між ними, обґрун-

товувати можливість та здійснювати інвесту-

вання у створення нових об`єктів НМА та 

формувати передумови зростання якісних і 

кількісних показників їх вартості. Також це 

буде сприяти якісному розвитку НМА під-

приємства,  їх  захисту,  накопиченню, роз-

повсюдженню та ефективному викорис-

танню.  

Візуалізація даних стала невід’ємною 

частиною аналізу даних, оскільки це корисно 

для перевірки інформації протягом усього 

процесу аналізу. Незважаючи на те, що візу-

алізація забезпечувала можливість представ-

лення результатів аналізу в більш доступній 

формі, а також перевірку їх достовірності, 

хоча б й у візуальній формі, вона могла б на-

дати підказки з приводу того, що аналізувати 

далі та що може керувати процесом аналізу, 

вказуючи на помилкові висновки на ран-

ньому етапі, допомагаючи у розумінні ре-

зультатів аналізу та їх інтерпретації. 

Візуалізація інформації є відносно но-

вою областю наукових досліджень, яка пот-

ребує все більшої уваги як в академічному, 

так і в промисловому середовищі. Насправді 

візуалізація відіграє важливу роль у сприй-

нятті людиною навколишнього середовища.  
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Візуалізація інформації  має незначне, але ви-

рішальне значення щодо розширення своєї 

присутності та ролі у когнітивних системах. 

Вона забезпечує представлення великої кіль-

кості даних таким чином, щоби вони могли б 

бути більш зручними і зрозумілими для ко-

ристувачів. Візуалізацію можна визначити як 

уявлення об’єкту, ситуації чи набору інфор-

мації у вигляді діаграми чи іншого зобра-

ження [19]. На сьогодні візуалізація даних 

перетворилася на сучасну область дослід-

ження. Наразі наявні зрілі програмні засоби, 

що створюють різні види статичних або ін-

терактивних візуалізацій.  

Традиційно візуалізації поділяють на 

дві різні категорії: візуалізація інформації 

(InfoVis) і наукова візуалізація (SciVis) [20]. 

Інформаційна візуалізація включає 

представлення абстрактних даних або нема-

теріальної інформації, а наукові візуалізації 

часто стосуються фізичного, реального світу 

уявлення. Інформаційні візуалізації можна 

додатково класифікувати за типом даних. Їх 

поділяють на сім різних типів даних: 1D, 2D, 

3D, тимчасові, деревоподібні, мережеві та ба-

гатовимірні дані. Для кожного типу даних іс-

нує кілька типів відповідних візуалізацій [21] 

і зрозуміло, що тип даних керує вибором під-

ходу до візуалізації. На додаток до цієї кате-

горизації виникла третя категорія; візуальна 

аналітика. Візуальна аналітика – це пород-

ження наявності величезних обсягів даних, 

які перевантажують дослідників і робить 

аналіз цих даних дуже складною задачею 

[22]. Візуальна аналітика спрямована на на-

дання нових знань завдяки підтримці когні-

тивних здібностей дослідників.  

Загальноприйнятим терміном, пов’яза-

ним з візуалізаціями та пізнанням, є інсайт. 

Інсайт – основна мета візуалізацій. Візуаліза-

ція створює інтерактивність, але кінцева мета 

полягає в тому, щоб отримати розуміння. Ін-

сайт – це нове знання, одиниця відкриття або 

бачення чогось у новому світлі. Інсайт дуже 

складний для визначення, оскільки він має 

багато рівнів, це несподівано і якісно. Нове 

розуміння накопичується і розвивається на 

собі, але воно також є суб’єктивним [23].  Од-

нак важливо те, що інсайт є не просто кінце-

вим продуктом візуалізації, але він дозріває з 

часом і формується. Інструменти візуалізації 

є лише інструментами в цьому контексті, де 

знання аналітика відіграють головну роль.  

У літературі візуалізація розглядається 

як постачальник когнітивної підтримки [21, 

24]. Це означає, що візуалізація може  пере-

містити частину когнітивного навантаження 

на систему візуального сприйняття, зменшу-

ючи когнітивні зусилля, необхідні для вико-

нання когнітивного завдання. Можна стверд-

жувати, що поєднання візуальних, просторо-

вих і вербальних елементів в одній візуаліза-

ції призведе до кращого використання наших 

когнітивних можливостей. Тому пропону-

ється з метою візуалізації інформації щодо 

еластичності впливу окремих пакетів НМА 

на вартість підприємств використовувати 

профіль еластичності вартості.  

Профіль еластичності представляє на-

очну інформацію про існуючій рівень  елас-

тичності пакетів НМА підприємства, дає   

можливість визначити прогалини у  їх  роз-

витку, сформувати напрями підтримки окре-

мих пакетів НМА, або їх згортання.  

 При цьому, профіль еластичності      

можна формувати відносно підприємства-лі-

дера, або відносно до середніх показників 

еластичності за обраним кластером, або від-

носно до підприємства-конкурента відпо-

відно до завдань, які ставлять щодо фінансо-

вого бенчмаркінгу.  

При визначенні рівня еластичності, або 

неластичності НМА та їх пакетів основною 

проблемою є розділення границь шкали оці-

нювання  відповідно до визначених рівнів 

еластичності. Визначення шкали оцінювання 

можливо провести в умовах «оцифрування» 

вербальної експертної інформації з побудо-

вою лінгвістичних змінних, коли встановлю-

ється графічна відповідність переходу від   

лінгвістичної до кількісної шкали. За своєю 

суттю це і є оцифруванням лінгвістичного 

шкалювання признаку, тобто формуванням 

так званої нечіткої опозиційної шкали. Опо-

зиційні шкали формуються за допомогою 

термів-антонімів, та дозволяють формалізу-

вати експертні вербальні оцінки.  

Нечітка метрика на множині нечітких 

чисел (LR)-типу передбачає визначення сту-

пеню нечіткості з використанням наймену-

вання мод змінної – «низький рівень», «рі-

вень нижче середнього», «середній рівень», 
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«рівень вище середнього» та «високий рі-

вень» та поставлені їм  значення числових 

мод цих термів з установленими нечіткими 

границями (рис.1).  
 

 
 Рис.1. Шкала інтегральної оцінки лінгвістичної змінної Y 

 

При цьому область визначення Y роз-

бита на ділянки в інтервалі [0,1], а у табл. 1 

встановленим описовим характеристикам 

поставлені у відповідність кількісні значення 

з нечіткими межами. При попаданні в зону 

невизначеності результуюче значення оцінки 

буде віднесено до інтервалу з більш жорст-

кою характеристикою. За розробленою шка-

лою проведено оцінювання еластичності та 

нееластичності НМА та їх пакетів.  

Загальна якісна характеристика пакетів 

відповідно до обраних критеріїв проведена з 

використанням наступні позначень: E – пакет 

еластичний; LI – низька нееластичність па-

кету; IBA – нееластичність пакету нижче се-

реднього рівня; AI – середня нееластичність 

пакету; IAA – нееластичність пакету вище се-

реднього рівня; HI – висока нееластичність 

пакету; SS – пакет неякісний). 

 

Таблиця 1 

Шкала нечітких значень інтегральної оцінки  
Номер 

стану 

Границі інтервалу Мода інтервалу Найменування терм-множини 

I 1,0 -0,67 0,835 Низька нееластичність (LI) 

II 0,84 - 0,5 0,67 Нееластичність нижче середнього рівня (IBA) 

III 0,67 - 0,33 0,5 Середня нееластичність (AI) 

IV 0,5 - 0,16 0,33 Нееластичність вище середнього рівня (IAA) 

V 0,33 - 0 0,165 Висока нееластичність (HI) 

Джерело: складено авторами 

 

 

 
Рис.2. Профіль еластичності ПАТ «N» 
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На рис. 2 наведено приклад визначеня 

профілю  еластичності   підприємства  від-

носно середніх значень показників еластич-

ності підприємств  обраного  кластера. По-

дальший розгляд показників еластичності 

має відбуватися з метою  визначення конк-

ретних напрямків впливу на підвищення   

ефективності використання НМА підпри-

ємств.  

Можна відзначити, що найбільш перс-

пективним є розвиток пакетів НМА, пов’яза-

них з інфраструктурним, клієнтським та ма-

рочним капіталом з достатнім рівнем елас-

тичності, а також людським та організацій-

ним капіталом, підтримка яких дозволить 

збільшити попит на бізнес підприємства, під-

вищити його ринкову вартість.  

Висновки. Через те, що більшість фі-

нансових показників, які отримують в ході 

фінансового аналізу,  не є достатнім інстру-

ментом для оцінки ефективності діяльності 

менеджменту, фірми зрозуміли необхідність 

використання інших інструментів та показ-

ників, здатних всебічно оцінити успішність 

діяльності як структурної одиниці, так і фі-

рми в цілому, зокрема фінансового бенчмар-

кінгу.  

Процес фінансового бенчмаркінгу  

встановлює стратегічні напрями розвитку   

бізнесу, є найважливішою сферою, на яку він 

має вирішальне значення. Цілі та керівні 

принципи, що залежать від місії підприєм-

ства, багато в чому визначаються результа-

тами бенчмаркінгу, а його  застосування дає 

можливість приймати обґрунтовані рішення 

щодо управління вартістю підприємства.  

Використання у якості інструменту ві-

зуалізації результатів моделювання впливу 

НМА на вартість підприємства профілю   

еластичності наочно показує стан впливу па-

кетів НМА на вартість, недоліки в їх струк-

тури та визначають конкретні напрями під-

вищення ефективності використання НМА у 

діяльності фірм. 
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Methods. The results are obtained through the application of the following methods: analysis 

and synthesis – in highlighting the essence of benchmarking and visualization of information; com-

parisons – to determine the advantages and disadvantages of benchmarking and visualization of in-

formation; methods of elasticity theory – for the formation of methodological principles for deter-

mining the impact of individual packages of intangible assets (IA) on the value of enterprises, deter-

mining the complementarity and substitution of packages; methods of economic and mathematical 

modeling – to determine the elasticity of the impact of IA on the value of enterprises; methods of 

graphic analysis – for visualization of calculation material; abstract-logical analysis – for generaliza-

tion, formulation of conclusions.  
Results. There are considered approaches to the definition of benchmarking as a tool for im-

proving the activities of enterprises, types of benchmarking and their scope in the activities of enter-

prises. The need to use financial benchmarking in the system of financial management of enterprises 

is pointed out. The main indicators of evaluation of enterprises and their structural subdivisions are 

considered, their main shortcomings are identified and the necessity of using cost indicators as the 

basis of enterprise development in the long run is shown. The role of IA in improving the efficiency 

of modern enterprises and increasing their value is considered, the approach to the allocation of cer-

tain packages in the IA is presented. The possibility of modeling the elasticity of the impact of IA on 

their types on the value of the enterprise is shown. The necessity of using Tobin`s coefficient to 

determine trends in the demand function of the enterprise business, evaluation of IA packages to form 

a system for monitoring their vertical, horizontal and cross-elasticity of impact on the value of the 

enterprise. The essence of the system of monitoring the elasticity of the impact of IA on the value of 

enterprise is shown, and its tasks at the micro level are defined. Possibilities of using information 

visualization mechanisms in the financial benchmarking system are determined. 

Novelty. Conceptual provisions and answers of economic and mathematical tools of methods 

of estimation and monitoring of elasticity of influence of IA on the cost of the enterprise are devel-

oped. It is proposed to determine the profile of the enterprise on the indicators of elasticity, which 

allows visualizing information on the level of elasticity of IA and their packages and justifying the 

priorities of IA development in order to improve the efficiency of the enterprise. 

Practical value. The approach of construction of a profile of the enterprise on indicators of 

elasticity of IA which gives the chance of visualization of the information on level of elasticity and 

gives the chance to form directions of development of support of separate packages is offered. 

Keywords: benchmarking, value, visualization, elasticity, modeling, intangible assets, elasticity 

profile, financial benchmarking. 
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Методологія дослідження. Методологічну основу дослідження склали наукові праці   

вітчизняних і закордонних вчених і провідних фахівців у сфері фінансового аналізу та моде-

лювання економічних процесів, а також дані статистичної та фінансової звітності, які є у від-

критому доступі. Для побудови інтегрального показника фінансової безпеки підприємства 

використано метод нечітких множин. 

Результати. Показано, що для оцінки рівня показника фінансової безпеки підприєм-

ства метод нечітких множин є найбільш ефективним у порівнянні з лінійними моделями, 

оскільки максимально враховує невизначеність внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства. Нечітка експертна система фактично дозволяє залучити значну кількість вхід-

них параметрів, як кількісних, так і якісних. Конкретний вибір вхідних параметрів повинен 

бути обґрунтований, з одного боку, їх вагою, а з іншого – трудомісткістю збору даних, необ-

хідних для оцінки стану фінансової безпеки підприємства. Для реалізації запропонованого 

нечітко-логічного підходу до визначення інтегрального показника фінансової безпеки підп-

риємства залучено фінансові коефіцієнти, які характеризують платоспроможність, фінансову 

незалежність, рентабельність загальних активів підприємства та впливають на цільовий по-

казник. 

Новизна. Представлено загальну будову конструктора нечітко-логічної експертної сис-

теми як перетворення даних всередині самої системи. Для нечітко-логічного підходу з метою 

визначення інтегрального показника фінансової безпеки підприємства Y123 обрано три вхід-

ні показника, що впливають на цільовий показник, а саме: коефіцієнт поточної ліквідності 

Х1(CR), коефіцієнт автономії X2(ER), коефіцієнт рентабельності загальних активів X3(ROA). 

Практична значущість.  Запропоновано показники, які у найбільшій мірі дозволяють 

оцінити фінансову безпеку підприємств та надано практичні рекомендації діапазонів їх оп-

тимальних значень для побудови інтегрального показника фінансової безпеки підприємств за 

нечітко-логічним підходом.  

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, інтегральний  показник,  нечітка екс-

пертна система, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт 

рентабельності загальних активів. 
 

Постановка проблеми. За сучасних 

умов у учасників господарської діяльності 

найчастіше виникає об'єктивна потреба 

отримання правдивої інформації про імовір-

ність банкрутства та фінансову безпеку під-

приємства. Відповідна інформація та її оцін-

ка може бути отримана різними способами. 

Одним зі способів отримання такої інфор-

мації відбувається через аналіз фінансового 

стану підприємства. Його  основною  метою 

є  своєчасне з’ясування та усунення недолі-

ків у фінансовій ефективності господарської 

діяльності підприємства. 

Сучасні  підприємства потребують ро-

зробки практичного  інструментарію,  орієн-

тованого на  проведення аналізу  та моніто-

рингу фінансової стану та фінансової безпе-

ки.  
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Для оцінки  фінансового  стану  підприємст-

ва використовується нормативний підхід, 

що полягає в  порівнянні розрахованого фі-

нансового показника з його нормативним 

значенням, затвердженим законодавчо або 

відповідно c методичними рекомендаціями, 

прийнятими в самій компанії. 

Але нормативи або розрахункові алго-

ритми, затверджені законодавчо, часто ви-

користовують методики, запроваджені у 

практику фінансового аналізу понад півсто-

ліття тому, коли не існувало сучасних мето-

дів поглибленої обробки даних (Data 

Mining). З цієї причини класичні моделі оці-

нки фінансового стану, зокрема оцінки бан-

крутства підприємства, можуть дати спо-

творену оцінку. Окрім того, багато показни-

ків фінансового аналізу не мають чіткого 

нормування та значною мірою залежать від 

сфери діяльності підприємства.    

Типове сучасне підприємство є склад-

ною соціально-економічною системою, що 

функціонує в умовах суттєвої невизначенос-

ті внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Підвищення ефективності процесу прийнят-

тя управлінських рішень при управлінні 

підприємством може бути значною мірою 

забезпечено інструментарієм, що базується 

на методах та моделях нечітких продукцій-

них систем.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Необхідність знання поточного фі-

нансового стану підприємства та підтримки 

його належного рівня в умовах  ринкової  

конкуренції спричинює потребу у розробці 

сучасних методів оцінки рівня фінансової 

безпеки підприємства.  

У теорії та практиці фінансового аналі-

зу існує значна кількість методів, які засто-

совуються для визначення рівня фінансової 

безпеки суб’єктів господарювання. У ході 

аналізу фахової літератури [1, 2, 3] було ви-

значено, що досліджені методики визначен-

ня рівня фінансової безпеки підприємства       

можна розділити на декілька груп: на основі 

дослідження грошових потоків, на основі 

визначення фінансових показників-

індикаторів, на основі оцінки фінансової 

стійкості підприємства, на основі методів 

прогнозування банкрутства, на основі ви-

значення інтегральних показників, та на ос-

нові ресурсно-функціонального підходу. 

Підхід, оснований на дослідженні 

грошових потоків, обумовлений тим, що 

показник чистого грошового потоку є одним 

з індикаторів результативності господарсь-

кої діяльності підприємства та визначає його 

фінансовий стан. Але, на думку  С. С. Гера-

сименко та Н. А. Головач, даний підхід є 

вузьким, оскільки охоплює далеко не всі 

сфери, які впливають на стан фінансової 

безпеки підприємства [4]. 

Індикаторний підхід передбачає порів-

няння фактичних значень показників фінан-

сової безпеки з граничними значеннями ін-

дикаторів її рівня. Як зауважує Т. М. Глад-

ченко [5], за такого підходу найвищий рі-

вень фінансової безпеки підприємства дося-

гається за умови, що вся сукупність індика-

торів знаходиться в межах порогових зна-

чень, а порогове значення кожного з індика-

торів досягається не на шкоду іншим і має 

обґрунтований фінансовий підхід. Цей під-

хід слід визнати доцільним і виправданим, 

але його недоліком є те, що використання 

цього підходу залежить в основному від 

визначення порогових значень, які залежать 

від стану зовнішнього середовища, на яке 

підприємство майже не може впливати,  а 

тільки пристосовуватися до його умов.  

Г. М. Кампо, Н. М. Дочинець та О. В. 

Гаврилець пропонують оцінювання рівня 

фінансової складової економічної безпеки 

підприємства виконувати на основі аналізу 

його фінансової стабільності, ступінь якої 

визначається з урахуванням достатності 

оборотних коштів (власних або запозиче-

них) для здійснення виробничо-збутової 

діяльності [2]. Це вузький підхід до оціню-

вання рівня фінансової безпеки підприєм-

ства. Крім оборотних коштів, у фінансовій 

діяльності підприємства залучені власний 

основний капітал, прибуток, інвестиції, цін-

ні папери тощо. 

До інтегральних моделей оцінювання 

імовірності банкрутства можна віднести 

широко відомі моделі Альтмана [6], 

Таффлера [7], Ліса [8], Спрингейта [9]. На 

сьогодні українськими вченими вже розроб-

лені такі моделі, як дискримінанта інтегра-

льної оцінки фінансового стану  підприєм-

ства (О. Терещенко), яка базується на засто-

суванні методології дискримінантного ана-

лізу на основі фінансових показників вибір-
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кової сукупності вітчизняних підприємств і 

комплексної оцінки фінансового стану підп-

риємства. Цей метод оцінки дозволяє вияви-

ти тенденції фінансового стану підприєм-

ства [10]. 

Ю. Б. Кракос та Р. О. Разгон рекомен-

дують розглядати фінансову безпеку під-

приємства як комплексну величину, оскіль-

ки вона досліджує декілька складників, зок-

рема ефективність управління підприємст-

вом, платоспроможність і фінансову стій-

кість, ділову та ринкову стійкість, інвести-

ційну привабливість [11]. 

Інший метод оцінки рівня фінансової 

безпеки розглядається в межах   ресурсно-

функціонального підходу, за яким оцінку 

пропонується здійснювати за кожною функ-

ціональною складовою фінансової безпеки, 

а потім визначити інтегральний показник 

експертним шляхом. На думку І. А. Бланка 

при такому підході функціональну структу-

ру фінансової безпеки підприємства визна-

чають такі складові: бюджетна; грошово-

кредитна; валютна; банківська; інвестицій-

на; фондова; страхова [12].  

Незважаючи на переважну більшість 

науковців, які віддають перевагу експерт-

ному методу при визначенні вагомості ок-

ремих функціональних складових безпеки, 

деякі автори модифікують методику визна-

чення вагомості складових у загальному 

інтегральному показнику. Це говорить про 

те, що єдиної позиції науковців у формуван-

ні методик оцінки фінансової безпеки підп-

риємств не існує. 

Формулювання мети статті. Мета 

даного дослідження полягає у побудові не-

чіткої експертної системи для оцінки фінан-

сової складової економічної безпеки теле-

комунікаційних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Для побудови інтегрального показ-

ника фінансової безпеки підприємства виок-

ремимо наступний алгоритм дій:  

– вибір інформаційної бази фінансово-

го аналізу; 

– формування груп оціночних коефіці-

єнтів; 

– встановлення переліку коефіцієнтів 

за групами та визначення алгоритму їх  роз-

рахунку; 

– визначення нормативних значень ко-

ефіцієнтів за кожною групою показників; 

– формування механізму оцінки фінан-

сової безпеки підприємства. 

Залучені показники повинні бути, з 

одного боку, найбільш репрезентативними, 

але, з іншого боку, їх кількість повинна бути 

досить обмеженою, щоб не перевантажувати 

математичну модель.  

Для формування груп оціночних кое-

фіцієнтів насамперед скористаємося думкою 

таких авторів як О. К. Єлісєєва та Г. С. Сі-

мон [3], О. О. Сосновська [13], А. Р. Дія-

зитдінова та А. А. Саприкіна [14], О. Н. 

Старинець [15], які досліджують фінансовий 

стан саме телекомунікаційних підприємств. 

Ліквідність – здатність конвертації ак-

тивів в готівку в найкоротші терміни, з мі-

німальними витратами і без втрати їх варто-

сті [1]. Таким чином, характеристиками лік-

відності є: 1) абсолютні величини активів  і 

готівкових грошових коштів; 2) час конвер-

тації. 

Коефіцієнт поточної ліквідності (інші 

назви – ліквідність 1-го рівня; коефіцієнт 

загальної ліквідності; коефіцієнт покриття, 

Current Ratio (CR)) показує взаємозв'язок 

між розміром поточних активів і поточними 

зобов'язаннями; показує здатність підприєм-

ства погашати поточні (короткострокові, до 

одного року) зобов'язання тільки за рахунок 

поточних (оборотних) активів. 

Формула розрахунку коефіцієнту 

поточної ліквідності (Current Ratio (СR)) 

має наступний вигляд: 
 

 

СR  

.       (1) 

 

Коефіцієнт поточної ліквідності репре-

зентує загальний погляд на ліквідність ком-

панії і є відправною точкою її подальшого 

аналізу. Коефіцієнт поточної ліквідності дає 

нам змогу перевірити, чи можуть всі активи 

з періодом оборотності менше одного року 

покривати зобов'язання з періодом пога-

шення менш одного року [16]. 

Відповідно до традиційного підходу, 

чим вище коефіцієнт поточної ліквідності, 

тим більш ліквідним є підприємство. Однак 

занадто високі значення CR не є безумов-
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ною перевагою, оскільки можуть бути пов'я-

зані з неефективністю використання поточ-

них активів і/або короткострокових зобов'я-

зань. Значення CR<1 свідчить про декапіта-

лізацію компанії та недостатність коротко-

строкової платоспроможності. Значення 

CR>2 пов'язано з неадекватним управлінням 

поточними активами [16]. 

А. Р. Діязитдінова та А. А. Саприкіна 

для телекомунікаційних підприємств пропо-

нують нормативне значення коефіцієнту 

поточної ліквідності понад 0.75. Більш того, 

означені автори рекомендують діапазон зна-

чень даного коефіцієнту у межах 2.0‒2.5 та 

характеризують його лінгвістичним термі-

ном «дуже високий», значення показника у 

межах 1.0‒2.0 охарактеризовано ними як 

«високий», значення показника у межах 

0.75‒1.0 охарактеризовано як «середній», 

«низький» рівень  відповідає  значенню по-

казника 0.25‒0.75, «дуже низький» рівень   

відповідає значенню показника 0.0‒0.25 

[14]. О. Г. Старинець для телекомунікацій-

них підприємств пропонує за нормативне 

значення взяти коефіцієнт поточної  ліквід-

ності  >1 [15].  

Ефективне управління фінансовою 

стійкістю підприємства дає змогу підприєм-

ству краще адаптуватися до умов зовніш-

нього середовища та контролювати залеж-

ність від зовнішніх джерел фінансування. 

Фінансова стійкість – один із головних чин-

ників, що впливає на досягнення підприєм-

ством фінансової рівноваги та фінансової 

стабільності [17]. 

Коефіцієнт фінансової стійкості дозво-

ляє визначити, яка частина активів фінансу-

ється за рахунок довгострокових джерел 

фінансування – власного капіталу та довго-

строкових позикових фінансових ресурсів. 

Високе значення показника свідчить про 

низький рівень ризику  втрати платоспро-

можності та хороші перспективи функціо-

нування підприємства. 

Формула розрахунку коефіцієнту фі-

нансової стійкості (платоспроможності) 

(Margin of Safety (MoS)) має наступний ви-

гляд: 
 

MoS  (2) 

 

О. О. Сосновська для підприємств 

зв’язку пропонує оптимальне значення кое-

фіцієнту фінансової стійкості у межах 

0.75˗1.0 [13].  

Н. М. Давиденко запропонував лінгві-

стичну характеристику різним значенням 

коефіцієнту фінансової стійкості. Даний 

автор пропонує бальний метод оцінювання 

фінансової стійкості (платоспроможності). 

Значення показника у межах 0.8˗0.9 є най-

більш оптимальним і характеризується ав-

тором    лінгвістичним терміном як «норма-

льний», значення показника у межах 0.4‒0.8 

характеризується лінгвістичним терміном як  

«критичний», значення показника у межах 

0.0˗0.4 характеризується лінгвістичним тер-

міном як «нижче критичного» [18].    

Г. М. Кампо, Н. М. Дочинець та О. В. 

Гаврилець зауважують, що нормативне зна-

чення коефіцієнту фінансової стійкості 

складає 0.7‒0.9. За їх даними значення кое-

фіцієнту фінансової стійкості для підпри-

ємств телекомунікаційної галузі у 2012, 

2013, 2014 та 2015 рр. складав відповідно 

0.560, 0.556, 0.361 та 0.631, що знаходиться 

поза його      нормативного значення [2].  

Потрібно зауважити, що  при  відсут-

ності у компанії довгострокових зобов’язань 

коефіцієнт фінансової стійкості MoS тран-

сформується у коефіцієнт фінансової авто-

номії (Equity Ratio(ER)). 

Формула розрахунку коефіцієнту фі-

нансової автономії (фінансової незалежнос-

ті) (Equity Ratio (ER)) має наступний ви-

гляд: 
 

 ER =    

.    (3) 

 

О. О. Сосновська для підприємств 

зв’язку пропонує оптимальне значення кое-

фіцієнту фінансової незалежності (автоно-

мії) у межах 0.5…1.0 [13].    

А. Р. Диязитдінова та А. А. Саприкіна 

пропонують шість фінансових коефіцієнтів 

для оцінки фінансового стану телекомуніка-

ційних підприємств. Серед них автори про-

понують залучати коефіцієнт автономії, 
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який визнається як частка власних  коштів  у 

сукупних активах. Означені автори рекоме-

ндують діапазон нормативних значень у 

межах 0.5…0.75 та характеризують його 

лінгвістичним терміном «високий». Значен-

ня показника у межах 0.25…0.375 охаракте-

ризовано ними як «дуже низький» та «низь-

кий», а значення показника  у межах 0.375… 

0.50  охарактеризовано як «середній» [14].    

Рентабельність (пасивів) активів (анг-

ломовний аналог Return on Assets (ROA)) 

показує ефективність використання активів 

компанії для генерації прибутку. Високе 

значення показника свідчить про хорошу 

роботу підприємства. Розраховується як 

співвідношення отриманого чистого прибу-

тку (або  чистого збитку) до середньорічної 

суми активів. Інформація про вартість акти-

вів може бути отримана з балансу, а інфор-

мація про суму чистого прибутку може бути 

отримана зі звіту про фінансові результати 

(звіту про прибутки і збитки). 

Формула розрахунку коефіцієнту ре-

нтабельності загальних активів X1 (Return 

on Access (ROA)). має наступний вигляд: 
 

 

ROA  

.           (4) 

 

Не існує єдиного нормативного зна-

чення показника X1(ROA). Необхідно аналі-

зувати його в динаміці, тобто зіставляючи 

значення різних років за період досліджен-

ня. Крім цього, варто порівняти значення 

показника зі значеннями прямих конкурен-

тів (які мають однаковий розмір суми акти-

вів або доходу). Чим вищий показник, тим 

більш ефективним є весь процес  управлін-

ня, адже  показник рентабельності активів 

формується під впливом всієї діяльності 

компанії.  

О.О. Сосновська для підприємств 

зв’язку пропонує оптимальне значення кое-

фіцієнту рентабельності загальних активів 

(загального капіталу) у межах 0,05…1,0 

[13]. О. Г. Старинець для телекомунікацій-

них підприємств вважає за нормативне зна-

чення коефіцієнт рентабельності загальних 

активів >0, а динаміка даного коефіцієнту 

повинна бути спрямована у бік зростання 

[15].  

Кінцевим результатом дослідження 

фінансових коефіцієнтів   є визначення  ін-

тегрального показника оцінки рівня показ-

ника фінансової безпеки підприємств 

Y123(FS). Необхідною умовою є градація 

рівнів фінансової безпеки підприємств, яку 

представлено на основі використання мето-

ду експертних оцінок та огляду літератур-

них джерел [1, 13, 15]. 

Високий (відмінний) рівень фінансової 

безпеки підприємств (0,70 < Y123(FS) ≤ 

1,00) свідчить про наявність ефективних 

методів управління ризиками, що є резуль-

татом     адаптації до нестабільних умов 

економічного середовища та мінімізації за-

гроз господарській діяльності підприємства. 

Такий рівень фінансової безпеки забезпечує 

стійке функціонування підприємства в умо-

вах невизначеного економічного середови-

ща. 

Задовільний (середній) фінансової без-

пеки підприємств (0,30 < Y123(FS) ≤ 0,70) 

свідчить про наявність помірного або допус-

тимого рівня впливу ризиків внутрішнього 

та зовнішнього середовища на імовірність 

отримання негативного фінансового резуль-

тату та порушення стійкого функціонування 

підприємства. 

Низький (незадовільний) фінансової 

безпеки підприємств (0,70 < Y123(FS) ≤ 

1,00) характеризується порушенням фінан-

сового стану підприємства та його стійкого 

функціонування, а також неефективністю 

процесу управління ризиками. 

На рис. 1 представлено загальну будо-

ву конструктора нечітко-логічної експертної 

системи як перетворення даних всередині 

самої системи. Як видно з рис. 1 для нечіт-

ко-логічного підходу з метою визначення 

інтегрального показника фінансової безпеки 

підприємства Y123 (Financial Security (FS)) 

нами обрано три вхідні показника, що впли-

вають на цільовий показник, а саме: коефі-

цієнт поточної ліквідності Х1(CR), коефіці-

єнт автономії X2 (ER) та коефіцієнт рента-

бельності загальних активів X3(ROA). 

 
Рис. 1. Загальна будова конструктора                   

нечітко-логічної системи 
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Наступний етап побудови нечіткої ек-

спертної системи заснований на виборі фун-

кції належності. Нечітка модель досить 

ускладнює модель, якщо вона заснована на 

значній кількості вхідних змінних, у зв'язку 

з чим    кількість вхідних змінних вимагає 

обґрунтованого оптимального скорочення 

(Korol, 2012) [19].  

Нами побудови нечіткої експертної си-

стеми нами обрано дзвонувату функцію на-

лежності, яка має візуально має  вигляд  си-

метричної кривої і нагадує форму дзвону. 

Означена функція задається формулою, па-

раметри якої інтерпретуються наступним 

чином:  
 

               ,                           (5) 

 

 

де a – коефіцієнт концентрації функції на-

лежності; b – коефіцієнт кривини функції 

належності; c – координата максимуму фун-

кції належності (Pegat, 2009) [20]. 

Наступним етапом побудови нечіткої 

моделі є ідентифікація нечітко-логічних 

правил. Враховуючи, що кількість вхідних 

даних моделі (вхідних змінних) дорівнює ω, 

а кожен вхід має z нечітких множин (функ-

цій належності), то кількість правил нечіткої 

логіки можна визначити наступною форму-

лою: 
 

      .                                    (6) 
 

Кількість нечітких множин на кожно-

му вході приймаємо як z=3, кількість вхід-

них змінних приймаємо як ω=3. Тоді кіль-

кість правил нечіткої логіки повинна бути 

r=33=27 для забезпечення повноти моделі. 

Моделювання інтегрального ступеня 

концентрації ринку  було  виконано  в про-

грамному забезпеченні FuzzyLogic Toolbox 

середовища Matlab (версія R2021A) фірми 

MathWorks, що вплинуло на настройку і 

представлення дзвонуватої  функції належ-

ності. Налаштування функції виглядає  на-

ступним чином: μ(x)=gbellmf (x, [a b c]),  де x 

– вхідна  змінна, a, b і c – вищезгадані  пара-

метри (формула (3)). 

На наступних рис. 2–5 представлено 

атрибути та функції належності для трьох 

вхідних змінних і однієї вихідної змінної. На 

рис. 2 представлено вхідну змінну Х1 («Ко-

ефіцієнт поточної ліквідності» або Current 

Ratio (CR)), що має три атрибути (функції 

належності): Low – відповідає  низькому  

(незад-вільному) значенню показника CR, 

Middle – відповідає середньому (задовіль-

ному) значенню показника CR, High – від-

повідає високому (тобто нормативному) 

значенню показника CR. Дану функцію 

приймаємо дзвонуватою та визначаємо у 

діапазоні [0;2.5].      Функція Low – низький 

рівень CR – має параметри [0.8 4.9 0.0732], 

функція  Middle – середній рівень CR – має 

параметри [0.415 2.492 1.29], функція High – 

високий рівень CR – має параметри [0.521 

4.64 2.23]. 
 

 
Рис. 2. Функція належності для вхідної лінг-

вістичної змінної Current Ratio (CR) («Кое-

фіцієнт поточної ліквідності (Х1)») 
 

На рис. 3 представлено вхідну змінну 

X2 («Коефіцієнт автономії» або Equity 

Ratio (ER)), що має три атрибути (функції 

належності): Low – відповідає  низькому  

(незадо-вільному) значенню показника  ER,  

Middle – відповідає середньому (задовіль-

ному) значенню показника ER, High – відпо-

відає високому (тобто нормативному) зна-

ченню показника ER. Ця функція дзвонува-

та, її визначаємо у діапазоні [0;1]. Функція 

Low – низький рівень ER – має параметри 

[0.184 4.17 0.04511], функція Middle – сере-

дній рівень ER – має параметри [0.1425 2.24 

0.372],       функція High – високий (норма-

тивний) рівень ER – має параметри [0.423 

7.157 0.938]. 
 

 
Рис. 3. Функція належності для вхідної лінг-

вістичної змінної Х2 («Коефіцієнт автоно-

мії» або Equity Ratio (ER)) 

 

На рис. 4 представлено вхідну змінну 

X3 («Коефіцієнт рентабельності загальних 
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активів» або Return on Assets (ROA)), що має 

три атрибути (функції  належності):  Low – 

відповідає низькому (незадовільному) зна-

ченню показника ROA, Middle – відповідає 

середньому (задовільному) значенню показ-

ника ROA, High – відповідає високому (тоб-

то нормативному) значенню показника ROA. 

Ця функція дзвонувата, її визначаємо у діа-

пазоні [-1;1]. Функція Low – низький рівень 

ROA – має параметри [0.709 14.74 -0.703], 

функція Middle – середній рівень  ROA – має  

пара-метри [0.0647 1.4 0.07394], функція 

High – високий (нормативний) рівень ROA – 

має параметри [0.5443 12.2 0.683]. 
 

 
Рис. 4. Функція належності для вхідної лінг-

вістичної змінної X3 («Коефіцієнт  рента-

бельності загальних активів» або Return on 

Assets (ROA)) 
 

На рис. 5 представлено вихідну змінну 

Y123 («Показник фінансової безпеки підпри-

ємства» або Financial Security Indicator 

(FS)), яка має три атрибути (функції належ-

ності): Low – відповідає низькому (незадові-

льному) значенню показника Y123(FS) i має 

параметри [0.237 3.576 0.063], Middle – від-

повідає середньому (задовільному) значен-

ню показника Y123(FS) i має параметри 

[0.198 2.5 0.5001], High – відповідає високо-

му  значенню показника Y123(FS) i має па-

раметри [0.239 3.13 0.937]. Ця функція є 

дзвонуватою за формою і має область ви-

значення [0;1]. 
 

 
Рис. 5. Функція належності для вихідної 

лінгвістичної змінної Y123 («Показник фі-

нансової безпеки» або Financial Security 

Indicator (FS)) 
 

На підставі опису трьох вхідних і од-

нієї вихідної змінної визначаємо 33=27 нечі-

тких правил для висновку вихідної змінної. 

Висновки. Підбиваючи підсумок ви-

щевикладеному, слід констатувати, що для 

оцінки рівня показника фінансової безпеки 

підприємства метод нечітких множин вва-

жається найбільш ефективними в порівнянні 

з лінійними моделями. Він максимально 

враховує невизначеність  внутрішнього  та 

зовнішнього середовища підприємства. Не-

чітка модель теоретично дозволяє залучити 

значну кількість вхідних параметрів, як кі-

лькісних, так і якісних. Проте, конкретний 

вибір параметрів повинен бути обґрунтова-

ний їх вагою, з одного боку, та трудомісткі-

стю збору даних, необхідних для оцінки 

фінансової безпеки підприємства, з іншого 

боку. 

Для реалізації нечітко-логічного під-

ходу до визначення інтегрального показника 

фінансової безпеки підприємства (Financial 

Security (FS)) залучено три фінансових кое-

фіцієнти, які характеризують платоспро-

можність (Current Ratio (CR)),  фінансову  

незалежність (Equity Ratio (ER)) i рентабе-

льність загальних активів підприємства 

(Return On Assets (ROA)) та впливають на 

цільовий  показник. 

Нечітко-логічна модель, розроблена 

для оцінки рівня фінансової безпеки підпри-

ємств, виконується за наступними етапами: 

1) залучення трьох фінансових коефіцієнтів 

у якості вхідних змінних моделі, які розра-

ховано на підставі даних статистичної та 

фінансової звітності; 2) вибір параметрів і 

типу  функції належності для трьох вхідних 

змінних і однієї вихідної змінної; 3) розроб-

ка    системи з 27 логічних правил; 4) визна-

чення показника фінансової безпеки підпри-

ємства з використанням нечіткого висновку 

Мамдані; 5) перевірка адекватності моделі. 
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ALGORITHM FOR CONSTRUCTING AN INTEGRAL INDICATOR OF FINANCIAL           

SECURITY OF AN ENTERPRISE USING A FUZZY-LOGICAL APPROACH 

V. H. Myachin, D.E., Associate Professor, O. V. Stovpnyk, Ph. D (Tech.), Associate Professor,  

V. A. Karpenko, Senior Lecturer, O. V. Miroshnichenko, Post-graduate student,  

Ukrainian State University of Chemical Technology  

 

Methods. The methodological basis of the research is the scientific works of domestic and 

foreign scientists and leading experts in the field of financial analysis and modeling of economic 

processes, as well as statistical and financial reporting data that are publicly available. To construct 

an integral indicator of the financial security of an enterprise, a fuzzy conclusion is used. 

Results. It is shown that for assessing the level of the financial security indicator of an 

enterprise, the fuzzy set method is the most effective in comparison with linear models, since it 

takes into account the uncertainty of the internal and external environment of the enterprise as much 

as possible. The fuzzy expert system actually allows you to use a significant number of input 

parameters, both quantitative and qualitative. The specific choice of input parameters should be 

justified, on the one hand, by their weight, and on the other hand, by the complexity of collecting 

data necessary to assess the state of financial security of the enterprise. 

To implement the proposed fuzzy-logical approach to determining the integral indicator of 

financial security of an enterprise (Financial Security (FS)), Financial coefficients are used that 

characterize solvency (Current Ratio (CR)), financial independence (Equity Ratio (ER)), 

profitability of total assets of the enterprise (Return on Assets (ROA)) and affect the target 

indicator. 

Novelty. The general structure of the fuzzy logic expert system constructor is presented as a 

data transformation within the system itself. For a fuzzy-logical approach, in order to determine the 

integral indicator of financial security of an enterprise Y123 (Financial Security (FS)), three input 

indicators are selected that affect the target indicator, namely: the current liquidity ratio X1(CR), the 

autonomy ratio X2 (ER) and the return on total assets ratio X3(ROA). 

Practical value. Indicators that make it possible to assess the financial security of enterprises to 

the greatest extent are proposed, and practical recommendations are given for the ranges of their 

optimal values for constructing an integral indicator of the financial security of enterprises using a 

fuzzy-logical approach. 

Keywords: financial security of the enterprise, integral indicator, fuzzy Expert System, current 

liquidity ratio, financial autonomy coefficient, return on total assets coefficient. 
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ПЛАТІЖНА СИСТЕМА ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ:                    

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ 

 

О. В. Єрмошкіна, д. е. н., професор, ermoshkina.o.v@nmu.one, 0000-0002-4013-3575, 

Н. М. Мусаєва, аспірант, musaieva.n.m@nmu.one, 0000-0002-1743-3481, 

НТУ «Дніпровська політехніка» 

  

Методологія дослідження. Для вирішення визначених в роботі задач були використані 

методи: історичний та логічний – для вивчення існуючих тлумачень поняття «платіжна сис-

тема» та критичного аналізу – для формулювання власного визначення даної категорії з 

огляду на особливості цифрової трансформації економіки, методи систематизації – для фор-

мування та обґрунтування підходу щодо побудови авторського бачення процесів розвитку 

платіжної системи як базового елементу цифрової економіки. Також в дослідженні викорис-

тано базові концепції поведінкових фінансів, які дозволили встановити мотиваційні особли-

вості формування ФінТех та ТехФін компаній на фінансовому ринку.  

Результати. У статті сформульовано нове тлумачення поняття «платіжна система» з 

метою його актуалізації для подальшого виявлення закономірностей взаємодії економічних 

суб’єктів у механізмі цифрової економки. Проведене дослідження теорій розвитку платіжних 

інструментів дозволило охарактеризувати роль платіжної системи в економіці. На основі 

ретроспективного аналізу процесу розвитку платіжної системи із застосуванням еволюційно-

го підходу виділено етап появи ФінТех та ТехФін компаній. З метою виявлення ступеня про-

никнення компаній нового типу на традиційний фінансовий ринок досліджено динаміку об-

сягу платежів представників ТехФін (PayPal) та динаміку зростання клієнтської бази ФінТех 

(monobank), що є прикладами трансформованих успішно функціонуючих цифрових  інстру-

ментів. 

Новизна. Запропоноване тлумачення поняття «платіжна система» дозволяє комплексно 

охопити усіх економічних суб’єктів, що є учасниками процесу обміну платіжними інструме-

нтами, та ефективно аналізувати взаємодії як класичних, так і новоутворених економічних 

інститутів  у процесі цифрової трансформації суспільства.  

Практична значущість. Виявлена різниця між поняттями ТехФін компаній та ФінТех 

впроваджень дозволяє розмежувати їхню діяльність, підготуватись компаніям юридично та 

технологічно, та вибрати відповідний шлях реалізації нової технології для здійснення фінан-

сових операцій.  

Ключові слова: платіжна система, платіжний інструмент, ТехФін компанія, ФінТех 

впровадження, поведінкові фінанси.  

 

Постановка проблеми. Надійні та  

ефективні платіжні системи є запорукою 

стабільного функціонування економіки в 

цілому. З активним розвитком електронної 

безготівкової економіки в Україні та світі 

зростає популярність безготівкових розра-

хунків, які в основному здійснюються за 

допомогою платіжних систем. Вони, певною 

мірою, спрощують, прискорюють та забез-

печують безпеку фінансових операцій між 

контрагентами. Сучасна епідемічна ситуа-

ція, поширення коронавірусної інфекції 

COVID-19 та встановлення карантину також 

призводить до мінімізації споживання готів-

ки. 

Глобальна  інформатизація  стала   ос-

новою для формування нової економічної 

моделі, цифрові та інституційні основи якої 

реалізуються  за допомогою  механізмів 

стратегій інноваційного розвитку 
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найсучасніших країни світової економіки. 

Зміна норм  і правил, глобалізація та транс-

формація елементів платіжної системи спо-

нукає до поглиблення вивчення поняття 

«платіжна система».   

Крім того, слід зазначити, що в сучас-

них умовах інформаційної трансформації   

суспільства виникають певні ризики та за-

грози щодо створення, впровадження та ви-

користання певних платіжних технологій та 

інструментів, що, у свою чергу, позначаєть-

ся на ставленні окремих економічних 

суб’єктів до фінансових технологій, інстру-

ментів, платіжних систем. В цьому аспекті 

важливим є не тільки розуміння сутності та 

механізмів функціонування платіжних сис-

тем, гібридних фінансових утворень, а й 

поведінкових аспектів створення, впрова-

дження  та використання відповідних фінан-

сових,  технологічних та платіжних техно-

логій, механізмів, процедур. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Питанням безготівкових розрахун-

ків та розрахунково-касових операцій, про-

блемам електронних грошей присвячені ро-

боти вітчизняних та  іноземних  науковців 

Я. Белінської, Я. Лінкера, А. Ліппіса, Т. Ма-

ршала, О. Махаєвої, В. Міщенка, А. Святне-

нка та інших.  

Розробкою стратегій розвитку інфор-

маційної (цифрової) економіки займаються 

уряди провідних країн світу (Австралії, Ка-

нади, США, Японії, Китаю та ін.) та міжна-

родні організації (ОЕСР, Світовий банк, Єв-

ропейська Комісія тощо). Також дослід-

женню цієї проблематики присвячували свої 

роботи такі вітчизняні дослідники як Цига-

нов С. А.,  Апелькова В. В. [1], Бабух І. Б., 

Нікіфоров П. О. [2],  Островська Н. С., Ло-

тоцький Б .І.[12] та інші. 

Варто зазначити, що у наведених нау-

кових доробках автори розглядають платіж-

ну систему лише як  сукупність  інстру-

ментів та методів, тобто характеризується 

лише механізм, а не система в цілому.  

В контексті даної роботи платіжна си-

стема розглядається як елемент еволюційної 

економіки. Бо еволюційна економіка 

пов’язана з вивченням процесів,  які  транс-

формують економіку для компаній, установ, 

галузей, зайнятості, виробництва, торгівлі та 

зростання внутрішньо, завдяки діям різних 

суб’єктів на основі досвіду та взаємодії за 

допомогою еволюційного методу. 

Враховуючи зазначене, доцільно нада-

ти подальший розвиток існуючим підходам 

до тлумачення поняття «платіжна система» 

в контексті розвитку (або, можливо, з ура-

хуванням особливостей  цифрового  суспі-

льства та цифрової економіки. 

Необхідно підкреслити, що в більшості 

теоретичних досліджень платіжні системи, а 

також інші сучасні фінансові технології роз-

глядаються саме з класичної точки зору, 

коли всі економічні агенти виходять з пози-

цій раціонального вибору переваг та крити-

чної  оцінки недоліків певних операцій. На 

таких саме позиціях ґрунтуються й дослі-

дження щодо функціонування нових компа-

ній,  орієнтованих на поєднання сучасних 

фінансових інструментів, операцій, проце-

дур та технологій їх імплементації. 

Однак, як свідчать дослідження, які 

висвітлюють поведінкові аспекти діяльності 

економічних суб’єктів та учасників фінан-

сового ринку, такі фактори, як поведінкові   

особливості, емоційна складова прийняття 

фінансових рішень, схильність економічних 

суб’єктів до опортуністичної поведінки, то-

що, мають далеко не другорядне значення та 

суттєво впливають на результати та процеси 

функціонування таких гібридних компаній. 

Формулювання мети статті. Метою 

даного дослідження є визначення поняття 

платіжної системи з урахуванням вимог, 

елементів та компонентів цифрової еконо-

міки з інституціональної та поведінкової 

точки зору. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Цифрова (інформаційна) ера харак-

теризується великою концентрацією даних в 

інтернет-середовищі. Багато процесів пере-

ходить у цифровий формат, зменшується 

вплив традиційних фінансових інститутів на 

процес грошового обміну. Цифровий фор-

мат передбачає використання сучасних тех-

нологій для здійснення операцій віддалено.  

З появою ТехФін компаній та ФінТех 

впроваджень, процес обміну платіжними 

інструментами трансформувався зі звичного 

відвідування установ чи комунікації з їх 

представниками у онлайн-операції, що мо-
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жуть бути здійснені миттєво та без залучен-

ня інших людей. Зважаючи на це, для більш    

точного вивчення економічних процесів та 

виявлення закономірностей у економічній 

діяльності у цифровій ері, існує необхідність 

перегляду трактувань поняття «платіжна    

система» та запропонування нового тлума-

чення, що включає нові інструменти та 

суб’єкти, які не були враховані раніше.  

Платіжна система – це сукупність від-

носин, що виникає між економічними 

суб’єктами в процесі створення, обміну, 

розподілу та перерозподілу платіжних  ін-

струментів з метою здійснення розрахунків, 

переказу коштів та врегулювання боргових 

зобов’язань між учасниками економічного 

обігу. 

Суб'єктами національної економіки є 

інституційні одиниці (підприємства, органі-

зації, установи, домашні господарства), які 

здійснюють певний вид економічної  діяль-

ності. 

Не випадково поняття «платіжної сис-

теми» помилково ототожнюють з поняттям 

«платіжна організація», тому що основну  

функцію платіжної системи впроваджують 

саме платіжні організації. З цієї точки зору 

можна розглядати платіжну систему як еко-

номічно-соціальний інститут з сукупністю 

встановлених правил гри та діючих відпо-

відно до цих правил соціальних суб'єктів, у 

першу чергу організаційних структур. 

Аналізуючи  підходи до визначення   

терміну «платіжна система» (табл.1), слід 

констатувати, що як в сучасних досліджен-

нях, так і в дослідженнях попередніх років  

відсутня єдина думка щодо визначення цьо-

го терміну.  

Таблиця 1 

Тлумачення змісту терміну «платіжна система» вітчизняними за зарубіжними авторами 

 
Автор Визначення терміну «платіжна система» Особливості підходу 

І. Б. Бабух 

Платіжною системою є сукупність юридичних норм, які ре-

гулюють у суспільстві організацію кредитних грошей та 

порядок їх використання у функції платежу і функції обігу 

[2] 

Відсутня конкретика 

щодо суб’єктів платі-

жної системи та її 

елементів. П. с. розг-

лядається лише з юри-

дичного боку або лише 

як механізм, не торка-

ючись економічної 

сутності поняття.  

НБУ/Відповідно до 

Закону України «Про 

платіжні системи та 

переказ коштів в Ук-

раїні» 

Платіжна система (payment institution) – платіжна організація 

– учасники платіжної системи та сукупність відносин, що 

виникають між ними при проведенні переказу коштів. Про-

ведення переказу коштів є обов’язковою функцією, що має 

виконувати П. c.[3] 

Фредерік Мишкін 
Платіжна система – метод проведення ділових операцій в 

економіці [4] 

М. Образцов 

Платіжна система – механізм переказу коштів від однієї осо-

би іншій за законами, правилами та стандартами, що визна-

чають права, обов’язки та відповідальність учасників[5]. 

Д. Лагутін 

Платіжна система – це система банківських механізмів, які 

служать для переказу грошових коштів між суб'єктами гос-

подарювання [6] 

Дж. Є. Спіндлер 

Платіжна система – це ряд правил, установ і технічних меха-

нізмів для переказу коштів, що є невід'ємною частиною гро-

шово-кредитної системи економіки. 

О. Д. Вовчак 

Платіжна система – це набір платіжних інструментів, банків-

ських і, як правило, міжбанківських систем переказу коштів, 

поєднання яких забезпечує грошовий обіг разом з інститу-

ційними правилами та процедурами, що регламентують ви-

користання цих інструментів і механізмів [7] 

Дане визначення розк-

риває П. с. в контексті 

банківської сфери. Не 

є достатньо вичерпним 

в умовах розвитку 

ТехФін інструментів.  

І. С. Кравченко і     

Ю. С. Балакіна 

Платіжна система є інфраструктурою фінансового ринку, що 

містить установу, яка забезпечує операційну діяльність пла-

тіжної системи, учасників платіжної системи, а також інші 

елементи, що забезпечують здійснення розрахунків за плате-

жами і переказами учасників і користувачів послуг платіж-

них систем або третіх осіб шляхом взаємодії між ними у 

межах визначеного правового поля [8] 

П. с. розглядається 

лише як установа, тим 

самим це визначення 

обмежує функції та 

сфери діяльності П. с. 
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Продовження табл.1 

Ю. Ю. Мазіна  

Платіжна система – сукупність інститутів, інструментів та 

процедур, передбачених для врегулювання і погашення зо-

бов’язань економічних суб’єктів під час придбання та вико-

ристання ними матеріальних, нематеріальних та фінансових 

ресурсів [9] 

П. с. розглядається з 

точки   зору  інстру-

менту погашення зо-

бов’язань, не врахо-

вуючи механізми, 

правила та норми, що  

властиві для платіж-

них систем.  
О. М. Коробейникова 

Платіжна система – сукупність фінансових інститутів, що 

здійснюють операційну, координаційну, консультаційну та 

інші види діяльності у сфері здійснення платежів і розрахун-

ків в економіці та (або) її окремих секторах [10] 

Джерело: [2–10] 

 

Як видно з табл. 1, при визначенні по-

няття «платіжна система» автори викорис-

товують такі категорії: сукупність норм, 

сукупність відносин, метод, механізм, набір 

інструментів, інфраструктура, сукупність 

інститутів. На наш погляд, наведені визна-

чення поняття «платіжна система» тим чи 

іншим чином обмежені. Так, в роботах авто-

рів І. Б. Бабух, Ф. Мишкін, М. Образцов, Д. 

Лагутін та Дж. Є. Спіндлер відсутня конкре-

тика щодо визначення суб’єктів платіжної 

системи та її елементів [2, 4, 6]. Платіжна 

система розглядається лише з юридичного 

боку або лише як механізм, не торкаючись 

економічної сутності поняття. О. Д. Вовчак 

роз-криває визначення терміну «платіжна 

система» лише. в контексті банківської сфе-

ри, що, на наш погляд, не є достатньо виче-

рпним в умовах розвитку ТехФін інструмен-

тів [7]. В роботах І. С. Кравченко і Ю. С. 

Балакіна  платіжна система розглядається 

лише як установа, що обмежує її функції та 

сфери діяльності [8]. Платіжна система Ю. 

Ю. Мазіною та О. М. Коробейниковою роз-

глядається з  точки зору інструменту пога-

шення зобов’язань, не враховуючи механіз-

ми, правила та норми, що властиві для пла-

тіжних  систем [9, 10]. 

Невизначеність у тлумаченні поняття 

«платіжна система» та розкритті  його  сут-

ності, відсутність визначення чітких меж 

його використання в умовах розвитку інсти-

туціональної інфраструктури у процесі циф-

рової трансформації суспільства призводить 

до того, що вченими розробляються все нові 

і нові концептуальні основи використання 

платіжних систем.  

Тому метою даної публікації є дослід-

ження генезису розвитку підходів до визна-

чення терміну «платіжна система», розгляд 

сутності цього поняття та, на цій основі,     

формулювання концептуальних основ його 

застосування в умовах цифрової трансфор-

мації суспільства. 

Об’єктом платіжної системи є платіжні 

інструменти. Платіжний інструмент – засіб 

конкретної форми на паперових, електрон-

них або інших носіях, що використовується 

для ініціювання переказів. До платіжних 

інструментів належать переказні документи 

(включаючи рахунки) та електронні способи 

оплати.  

Виходячи з цього, розвиток поглядів 

на поняття «платіжна система» можна про-

аналізувати через призму розвитку саме 

платіжних інструментів і того, як цей розви-

ток сприяв зміні поглядів на платіжну сис-

тему в цілому.  

Оскільки основним платіжним інстру-

ментом є гроші, логічно почати з аналізу    

функції грошей як засобу платежу. В гро-

шовій теорії цю функцію прийнято пов'язу-

вати з появою кредиту, кредитних грошей. 

При появі кредитних операцій став відбува-

тися розрив у часі між рухом товару від 

продавця до покупця і зустрічним рухом 

грошей. Почався процес самостійного руху 

грошей, не пов'язаного з безпосереднім зу-

стрічним рухом товарів. Це і визначило за-

родження самостійної функції грошей як 

засобу платежу. Поступове ускладнення 

економічних відносин формувало і нові ви-

моги до національних платіжних систем, як 

виникнення регулятора грошового обігу, 

емітента платіжних інструментів, форму-

вання вимог до учасників процесу, встанов-

лення правил, принципів та норм здійснення 

платіжного обміну тощо[2].  
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Протягом століть гроші, як і погляди 

на них, змінювались, і навіть у наш час їх 

стан не можна вважати завершеним. 

Сформульовано еволюцію платіжних 

інструментів як елементів платіжної систе-

ми (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Еволюція платіжних інструментів як елементів платіжної системи [11] 

 

У якості перших платіжних інструмен-

тів можна розглядати золото та срібло, які 

стали грошима через свою дорогоцінність та 

довговічність. Вважається, що перші монети 

з’явилися в Китаї та в країнах Близького 

Сходу в XIII-XII ст. до н. е. Це були здебі-

льшого мідні монети. Близько 4 тис. років 

тому в Ассирії почали карбувати монети із 

золота. Платіжна система у ті часи обмежу-

валась рухом лише цих металів і стосува-

лась більше індивідів, ніж цілих організацій 

та фінансових інституцій. Проблема систе-

ми платежів, яка ґрунтувалася тільки на до-

рогоцінних металах, полягала в тому, що 

така форма грошей є дуже витратною і не-

зручною. 

Наступний етап у розвитку платіжних 

систем позначився появою паперових гро-

шей як платіжного інструменту. Паперові 

гроші мають істотну перевагу порівняно з 

дорогоцінними металами, але водночас вони 

можуть стати повноцінним засобом обміну 

тільки за умови довіри до влади,  яка  здій-

снює їх емісію. Основним недоліком папе-

рових грошей є те, що їх легко викрадають, 
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а також значні транспортні витрати, якщо   

йдеться про великі суми. 

На цьому етапі велику роль на себе пе-

реймає влада, що стає гарантом законності 

та надійності грошей і є їх емітентом, заро-

джується поняття Центрального банку. Сут-

тєвим фактором розвитку платіжних систем  

стала поява кредитних грошей: векселів та 

чеків, що дозволило знизити витрати на тра-

нспортування грошей та скоротило час об-

міну. Все це позитивно вплинуло на ефекти-

вність платіжної системи того часу. У цей 

період платіжна система залежала від фі-

нансових установ та організацій, що здійс-

нювали емісію цих платіжних засобів. Фі-

нансові установи все більше закріплювали 

та   розширювали сферу свого впливу[11]. 

Революційним в розвитку грошей ста-

ла поява електронних грошей. Система обі-

гу, що базується на застосуванні комп'ютер-

них технологій, дала змогу здійснювати 

будь-які перекази та розрахунки миттєво, 

надійно та без зайвих трансакційних витрат. 

Основним платіжним інструментом стають 

платіжні кредитні та дебетові картки.  Грав-

цями платіжної системи все ще залишають-

ся  економічні суб’єкти, установи-емітенти, 

влада та фінансові установи. Але тепер пла-

тіжна система – це цифрове рішення, що 

значно прискорює економічні процеси. 

Платіжну карткову систему як один з 

інструментів безготівкової форми розрахун-

ків розглядають в двох аспектах:  функціо-

нальному та  інституціональному. З точки 

зору функціонального аспекту платіжна ка-

рткова система є сукупністю механізмів, 

форм, методів, принципів організації пере-

казу коштів від однієї особи іншій за зако-

нами, правилами та стандартами, що визна-

чають права, обов’язки та відповідальність 

учасників.  

Інституціональний аспект дозволяє   

розглядати платіжну карткову систему як 

сукупність інститутів, що законодавчо регу-

люються та забезпечують виконання борго-

вих зобов’язань, які виникають в процесі 

економічної діяльності та формують в рам-

ках систем умови для використання банків-

ських платіжних карток обумовленого стан-

дарту в якості платіжного засобу. 

На практиці функціональний та інсти-

туціональний аспекти платіжної карткової 

системи утворюють єдність системи. Тобто 

механізми переказу коштів не існують поза 

інститутами, що їх забезпечують. Етап вве-

дення в обіг електронних грошей характери-

зується значним фокусом у  банківській 

сфері як регулятора платіжної системи. На 

нашу думку, варто виділити ще один етап 

розвитку платіжної системи. Мова йде про 

виникнення нових платіжних інструментів, 

створенням яких світ завдячує не фінансо-

вим установам чи компаніям, що емітують 

платіжні інструменти, а технологічним ком-

паніям, що мають назву ТехФін компанії.  

Компанії ТехФін – це технологічні 

компанії, які додатково пропонують фінан-

сові послуги поряд із своїми основними те-

хнологічними продуктами. Їх не слід плута-

ти з так званим ФінТех, які, у свою чергу, 

надають виключно фінансові послуги з ви-

користанням цифрових технологій. ТехФін 

компанії  починають з розробки технологій, 

з’ясовуючи, як їх можна пов’язати з фінан-

сами. У табл.. 2 наведено порівняння 

ТехФін компаній з ФінТех впровадженнями.  

 

Таблиця 2 

Порівняння ТехФін компаній з ФінТех впровадженнями 
Порівняльна ознака ТехФін ФінТех 

Організаційна структура Окрема компанія  Є частиною фінансової установи 

Основний вид діяльності Не фінансовий  Фінансовий  

Необхідність ліцензії Не має 

Фінансова установа, частиною якої є 

ФінТех впровадження, повинно мати 

ліцензію  

Зв’язок з фінансовим 

ринком  

Спочатку розробляють нову тех-

нологію, потім шукають зв’язок 

нової технології з фінансами  

Шукають шляхи спрощення надання 

вже існуючих фінансових послуг  
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Прикладами таких компаній є техно-

логічні гіганти Samsung, Apple, Amazon, 

Alibaba, тощо. На прикладі PayPal можна 

побачити динаміку  зростання  та  розпов-

сюдження впливу ТехФін компаній.  

На рисунку 1 відображено щорічний 

обсяг платежів PayPal у період з 2012 по 

2020 роки[13]. 

 

 
Рис. 1. Щорічний обсяг платежів 

PayPal 2012–2020 [13] 

 

Як видно з рисунку 1 обсяги платежів 

не тільки зростають щорічно, але й темп  

росту з кожним роком все більший. 

Варто зазначити, що за даними Все-

світнього банку, загальний обсяг грошових 

переказів склав у 2020 році 646,237 мільяр-

дів доларів США[14]. Питома вага платежів 

з використанням PayPal у 2020 році склала 

1,4% від загального обсягу платежів. На ос-

нові цих даних можна сказати, що в масш-

табах окремої компанії темп росту PayPal є 

значним, але констатувати великий вплив 

ТехФін на фінансовий ринок ще зарано.   

Така активність ТехФін компаній при-

зводить до частково змушеного розвитку 

інструментів фінансового сектору. Так ство-

рюються цифрові рішення для проведення 

платіжних операцій банками та фінансови-

ми установами, спрощується порядок про-

ведення та регулювання операцій шляхом 

діджиталізації. 

В Україні прикладом ФінТех рішення 

існує так званий «банк в телефоні». Це банк 

під назвою monobank, що функціонує як 

мобільний додаток. 

На Рисунку 2 відображено зростання 

клієнтської бази monobank у 2020 році[15].  

 

 
Рис. 2. Зростання клієнтської бази в 

monobank в 2020 році [15] 

 

У 2020 році кількість клієнтів неухи-

льно зростала. Показник збільшився в 1,7 

рази з 1846,2 тис. до 3141,7 тис. клієнтів. 

Але варто порівняти дані monobank з 

даними  найбільшого  банку країни – При-

ват-Банку. За даними з офіційного сайту 

ПриватБанку станом на 2020 рік їхніми пос-

лугами користуються понад 20 мільйонів 

клієнтів[16]. Це більше ніж у 6 разів, порів-

няно з клієнтською базою monobank. Тому 

можна зазначити стрімкий розвиток 

monobank, але про значне захоплення бан-

ківського ринку України констатувати зара-

но. 

Такий стрімкий розвиток клієнтської 

бази можна пояснити затребуваністю інно-

ваційних рішень у фінансовому секторі та 

конкуренцією, що створюється ТехФін ком-

паніями. 

Поряд із відомими платіжними систе-

мами за останнє десятиріччя на ринку 

з’явились нові системи. Найвідомішою сис-

темою у сфері електронних грошей на осно-

ві смарт-карток є Mondex. Для цього вико-

ристовуються спеціальні пристрої Mondex-

сумісні телефони. Це дає змогу робити елек-

тронні перекази грошей між суб’єктами пла-

тіжної системи у будь-яке місце світу з ви-

користанням телефонних ліній зв’язку. 

Телефон також є  своєрідним  персо-

нальним банкоматом, який може з банків-

ського рахунку перевести на картку елект-

ронну готівку. 

Західні економісти схиляються до    

думки, що в майбутньому паперові гроші – 

банкноти і чеки повністю зникнуть, їх замі-

нять електронні міжбанківські трансакції. 
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Гроші залишаться, але стануть «невидими-

ми». 

Ці явище суттєво змінюють погляди на 

платіжну систему у контексті суб’єктів. Те-

пер рівноцінним суб’єктом є ще і технологі-

чні компанії, що пропонують революційні та 

сучасні рішення для здійснення платежів.  

На думку сучасного економіста Рісто 

Гогоскі «платіжна система – це не більше, 

ніж організований механізм передачі  варто-

сті між її учасниками». Ми вважаємо, що це 

спрощене та стисле визначення інституту 

платіжної системи. Але в деякому      сенсі 

таке тлумачення відображає сучасні    тен-

денції до спрощення та трансформації по-

нять до більш простих.  

Аналізуючи особливості функціону-

вання як ФінТех, так і ТехФін компаній, 

можемо констатувати, що в цілому прийнят-

тя рішень щодо створення, впровадження та 

використання нових фінансових платіжних 

технологій та інструментів, організація но-

вих фінансово-технологічних утворень в  

кінцевому підсумку приймаються як за ра-

ціональними мотивами різних груп інвесто-

рів і власників бізнесу, такими  як  еконо-

мічна ефективність, прибутковість, співвід-

ношення між ризиком і доходом, рівень 

економічної та політичної стабільності в 

країні. тощо, так і за індивідуальним (особи-

сті вподобання, подобається – не подобаєть-

ся критерій, патріотичний, ностальгічний, 

«бути унікальним» тощо), колективний (сі-

мейний, регіональний, релігійний, націона-

льний підхід, «бути як інші» та ін.) і глоба-

льні (зазвичай викликані глобальними тен-

денціями, включаючи аспекти пандемії) ір-

раціональні мотиви, спричинені груповою 

динамікою, груповою психологією та колек-

тивною поведінкою.  

Розуміння базових мотивів прийняття 

рішень економічними суб’єктами – учасни-

ками платіжних систем дає можливість дер-

жавним органам розробити ефективну еко-

номічну та інвестиційну політику з метою 

прискорення інвестиційного процесу в краї-

ні. Більш того, рішення в таких сферах, як 

FinTech та TechFin, менше піддаються впли-

ву ірраціональності, оскільки більша части-

на такого бізнесу базується на технологіч-

них інноваціях (включаючи використання 

штучного інтелекту, бази обробки великих 

даних для прийняття рішень, автоматизації 

рішень) та реалізується через міжнародні 

фінансові та технологічні компанії, коли 

раціональна основа переважає над ірраціо-

нальними особистими та груповими моти-

вами.  

Але на початкових етапах існування 

такого бізнесу, особливо у формі запуску, 

він також може страждати від ірраціональ-

ності, викликаної особистим впливом спів-

засновників, їхніми традиціями, життєвими 

принципами тощо. Такий вплив слід врахо-

вувати як державним органам, так і форму-

вання інвестиційної стратегії країни, що ро-

звивається, та інвесторів при виборі напря-

мів для інвестицій та розміщення капіталу. 

Висновки. Існує багато поглядів на 

визначення поняття «Платіжна система». 

Вони відрізняються, підходами, поглядами з 

різних наукових сфер. У роботі було надано 

удосконалене, більш точне та, у той самий 

час, більш узагальнююче поняття платіжної 

системи.  

Платіжна система – це сукупність від-

носин, що виникає між економічними 

суб’єктами в процесі створення, обміну,  

розподілу та перерозподілу платіжних ін-

струментів з метою здійснення розрахунків, 

переказу коштів та врегулювання боргових 

зобов’язань між учасниками економічного 

обігу. 

З розвитком і трансформацією платіж-

них інструментів платіжна система еволю-

ціонує. Від найпростішої системи, що задо-

вольняє потребу погашення зобов’язань, 

платіжна система перетворилася на цілий 

економічний інститут зі своїми правилами, 

нормами та механізмами.  

Наразі світ все більше глобалізується, 

процеси пришвидшуються та спрощуються. 

Ми споглядаємо утворення нових платіжних 

інструментів та видозміни звичної економі-

ки. Тому питання визначення поняття пла-

тіжної системи, вивчення її ролі та впливу 

на економіку світу все ще залишається акту-

альними. 
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PAYMENT SYSTEM AS A BASIC ELEMENT OF THE DIGITAL ECONOMY: 

INSTITUTIONAL-BEHAVIORAL ASPECTS 

O. V. Yermoshkina, D.E., Professor, N. M. Musaeva, Post-graduate student,  

Dnipro University of Technology 

 

Methods. To solve the tasks identified in the work the following methods were used: histori-

cal and logical methods – to study the existing interpretations of the «payment system» concept, and 

critical analysis to formulate our own interpretation taking into account the features of digital eco-

nomic transformation; systematization methods – to form and justify the approach to building the 

author's vision of the payment system development processes as a basic element of the digital econ-

omy. The study also used the basic concepts of behavioral finance, which allowed to establish the 

motivational features of FinTech and TechFin companies’ formation in the financial market. 

Results. The article formulates a new interpretation of «payment system» concept in order to 

update it to further identify economic entities interaction patterns in the mechanism of digital econ-

omy. The study of payment instrument development theories allowed the authors to characterize the 

role of the payment system in the economy. Based on a retrospective analysis of the development 

process of the payment system using an evolutionary approach, the stage of emergence of FinTech 

and TechFin companies was singled out. In order to identify the degree of penetration of new types 

of companies into the traditional financial market, there were studied the dynamics of payments of 

TechFin (PayPal) and the dynamics of growth of FinTech's customer base (monobank), which are 

examples of transformed successful digital instruments. 

Novelty. The proposed interpretation of «payment system» concept allows to comprehensive-

ly cover all economic entities involved in the process of exchanging payment instruments, and ef-

fectively analyze the interaction of both classical and emerging economic institutions in the digital 

transformation of society. 

Practical value. The formulated difference between the concepts of TechFin companies and 

FinTech implementations allows to differentiate their activities, prepare companies legally and 

technologically, and choose the appropriate way to implement new technology for financial transac-

tions. 

Keywords: payment system, payment instrument, TechFin company, FinTech implementa-

tion, behavioral finance. 
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BANK'S CREDIT AND INVESTMENT PORTFOLIO STRUCTURE OPTIMIZATION 

 

N. M. Shtefan, Ph. D (Tech.), Associate Professor, Dnipro University of Technology,  

shtefannat@gmail.com, orcid.org/0000-0003-4779-2618 

 

Methods. The theoretical and methodological basis of the study includes the following meth-

ods: analysis and synthesis, theoretical generalization to study the process of managing the loan and 

investment portfolio of the bank; comparative analysis – to establish more efficient uses of the bank's 

financial resources; formalization (for setting the task of mathematical modeling); generalization and 

synthesis to substantiate the scientific approach in determining the optimal structure of the credit-

investment portfolio of the bank. 

Results. It was found that with the significant increase in bank deposits, lending to the economy 

continues to decline. This is facilitated by the current economic situation, which is characterized by 

further decline. Recovery of positive dynamics is impossible without structural changes. In the bank-

ing sector, changes are related to the development of global stock markets and investment activities 

of banks. A significant potential of commercial banks in intensifying investment activities is the abil-

ity to act simultaneously in two important areas – in the securities market and in the credit market, 

which are responsible for converting savings into investments. 

Novelty. A strategy for managing the bank's loan and investment portfolio is proposed in order 

to maximize profits under different conditions of supply and demand of free banking resources ratio. 

An economic and mathematical model for optimizing the structure of the bank's loan and investment 

portfolio has been developed. 

Practical value. The usage of economic-mathematical model to optimize the structure of the 

bank's loan and investment portfolio in order to maximize profits under different conditions of free 

banking resources supply and demand allows the bank to choose what to focus on –the securities 

market or credit market. 

Keywords: credit and investment portfolio management, economic-mathematical model, tar-

get function, optimal structure, NBU standards. 

 

Statement of problem. The effective 

functioning of Ukraine's banking system is the 

basis for the growth of its economy and social 

sphere. Therefore, increasing the efficiency of 

the banking sector is a priority for the progres-

sive development of the national economy. 

 The main areas in which banks address 

involved resources for the purpose of their prof-

itable use is the formation of balanced credit and 

investment portfolios. 

If we consider the structure of assets of 

Ukrainian banks (Table 1), it can be noted that 

with the overall increase in bank assets by 37%, 

the amount of loans ranges from 963664–

1118618 million UAH with the lowest amount 

of loans in 2021. 

The share of loans in total banking assets 

has been declining over the last four years (from 

82% to almost 53%) and this is a negative trend, 

which shows insufficient lending activity of 

banks. 
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Table 1 

Total assets of Ukrainian commercial banks, UAH million [9] 

Indicator 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Assets (total) 1336358 1360764 1494460 1822814 

Foreign currency assets 506533 494820 491855 585349 

Total assets (unadjusted for reserves) 1848333 1911093 1982628 2209287 

Total assets (not adjusted) in foreign 

currency 
755091 778722 717422 745788 

cash 44564 2029 56878 73348 

bank metals 344 344 369 572 

Funds in the NBU 37357 1997 76126 2002 

Correspondent accounts opened with 

other banks 
96280 86547 118221 176041 

Time deposits in other banks and 

loans to other banks 
28350 1992 1995 2037 

Securities 425790 480608 538943 791345 

Loans provided 1042798 1118618 1033539 963664 

loans to public authorities 1517 2865 4724 11545 

loans to business entities 870302 919054 822020 752503 

loans to individuals 170938 196634 206761 199556 

loans to non-banking financial insti-

tutions 
42 66 33 60 

Reserves for banks’ active operations 516985 555871 492069 375459 

 
The analysis of bank liabilities, in turn, 

shows a positive trend of growth of economic 

entities funds (more than 1.5 times), while an-

other positive point is the growth of term funds 

(Table 2). 

If we consider the changes in the liabilities 

of banks and the amount of loans, it can be noted 

that with the increase in liabilities of banks by 

13.75% over the past four years, the amount of 

loans decreased by almost 18%. 

 

Table 2 

Total liabilities of Ukrainian commercial banks, UAH million [9] 

Indicator 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Liabilities (total) 1336358 1360764 1494460 1822814 

Capital 163597 155650 200854 210640 

share capital 495377 465532 470712 479932 

Bank liabilities 1172761 1205114 1293606 1612174 

Bank liabilities in foreign currency 613696 587929 568561 647002 

Time deposits of other banks and 

loans from other banks 
50240  

  

funds of business entities 403927 406166 498156 646491 

including time deposits of business 

entities 
108214 110359 103191 147871 

funds of individuals 478565 508869 552592 682029 

including time deposits of individu-

als 
325411 327615 336663 344353 

funds of non-banking financial insti-

tutions 
22907 23794 26885 34704 

including time deposits of non-bank-

ing financial institutions 
15225 15224 17397 17573 
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Therefore, we can conclude that against 

the background of a significant increase in bank 

deposits, lending to the economy continues to 

decline. This is caused by the current economic 

situation, which is characterized by further de-

cline. This is a decrease in the purchasing power 

of the population due to reduced real incomes; 

and complicating relations with major trading 

partners, and the outflow of investment. 

Restoration of positive dynamics is impos-

sible without structural changes. Structural 

changes are impossible without investment pro-

cesses that require the restoration of financial ca-

pacity and positive expectations of domestic and 

foreign investors. 

Analysis of recent papers. Issues related 

to the credit policy of banks and ways to opti-

mize it were studied by such scientists as: Vasi-

urenko O. V. [2], Vladychin U. V. [3], Vovk V. 

Yu. [4], Vovchak O. D. [5], Hrushko O. I., 

Ivanenko T. I. [6], Lavrushina O. I. [7], Liubar 

O. O. [8] and others. However, most research 

does not pay enough attention to the main ways 

to optimize credit and investment policy. All this 

indicates the relevance of the topic, and there-

fore led to the choice of research direction in sci-

entific and practical aspects. 

Aim of the paper. The purpose of this ar-

ticle is to improve the management of credit and 

investment policy of commercial banks, develop 

practical recommendations for improving the 

mechanism for optimizing the structure of the 

bank's loan and investment portfolio to maxim-

ize bank profits at a given level of risk with 

maintaining bank liquidity. 

Materials and methods. Changes in the 

banking sector are related to the development of 

global stock markets and investment activities of 

banks. A significant potential of commercial 

banks in intensifying investment activities is the 

ability to act simultaneously in two important ar-

eas – in the securities market and in the credit 

market, which are responsible for converting 

savings into investments. 

Referring again to table.1. it should be 

noted that the amount of securities in the assets 

of Ukrainian banks increased 1.86 times from 

2018 to 2021; at the same time, its share in total 

banking assets increased from 31.86% in 2018 

to 43.41% in 2021. 

Considering the loan and investment port-

folio of Ukrainian banks over the past four years, 

the share of loans decreased from 71% in 2018 

to 55% in 2021 with a corresponding increase in 

the investment part of the portfolio to 45%. 

According to the consolidated financial 

statements provided by the main regulator of the 

banking system of Ukraine, the following port-

folios are allocated in which securities of com-

mercial banks can be stored [1]: 

– financial assets at fair value through 

profit or loss (trading securities) - securities ac-

quired by the bank for resale in order to gain 

profit from short-term fluctuations in its price or 

dealer margin; 

– securities at fair value through other 

comprehensive income (securities for sale) – se-

curities purchased by the bank for a short period 

(up to 1 year) for future resale;  

– securities carried at amortized cost (se-

curities to be repaid) – purchased debt securities 

with fixed or determinable payments, also with 

a fixed maturity; 

– investments in associates and subsidiar-

ies are investments for the purpose of participa-

tion in capital. These are long-term investments 

of the bank. 

To optimize the loan and investment port-

folio, we will determine the tasks priority that 

the country's economy faces.  

For companies it is more important to get 

a loan if necessary to support their core business, 

so the bank has to put the speculative income 

from exchange rate fluctuations to the second 

place. 

In this case, the goal function in the task of 

maximizing (Z) the net interest income of the 

loan and investment portfolio will be the follow-

ing: 

 

Z = 𝑍𝑙𝑜𝑎𝑛 + 𝑍𝑠𝑒𝑐 =

∑ ∑ ∑ ∑
𝑃𝑖𝑗×𝑋𝑖𝑗

100

𝑉
𝑣=1

К
к=1 +

𝐶𝑆𝑣×𝑆𝑣

100
−𝑚

𝑗=1 
𝑛
𝑖=1

𝑃𝑙𝑖×𝑌𝑙𝑖

100
−

𝐶кі×𝐷кі

100
→ 𝑚𝑎𝑥                                  (1) 

 

       

         Z loan – net interest income from credit op-

erations; 

         Zsec – net interest income from securities 

transactions; 

Pij – interest rate on the loan for the j –th 

borrower in the currency of the i-th type; 

xij – the amount of credit allocated to the j 

– th borrower in the i-th type of currency; 
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where CSv – interest rate on debt securi-

ties of the v-th type; 

Sv – the amount of investment in securities 

of the v-th type; 

Ckі – interest rate on the k-th deposit in the 

currency of the i-th type; 

Dkі – the amount of the k-th deposit in the 

currency of the i-th type; 

L – index of the bank where the loan was 

taken, and L – set of supplier banks; 

Yil – the volume of interbank credit taken 

in the l-th bank of the i-th type of currency; 

Рil – interest rate on interbank credit for 

the l-th bank in the currency of the i-th type. 

At the same time, securities provide inter-

est income, and they have one-time costs when 

buying them. These costs will be reimbursed 

with maturity. 

If the task of satisfying the demand for 

credit resources is put at first place, its solution 

has the following ways: 

– in case of insufficient resources – attract 

interbank loans, 

– when the supply of resources exceeds the 

demand – look for the best option for investing 

free resources in the investment securities port-

folio. 

The scheme of solving this problem is pre-

sented in Fig.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. The scheme of solving the problem of maximizing the bank's net interest income by 

optimizing the bank's loan and investment portfolio 

 

To build an economic-mathematical 

model of the problem, we introduce the follow-

ing marking: 

b – offer of free financial resources of the 

bank; 

Goal function Z= Zloan +Zsec 

Zsec=0  

Zloan 

 

 

 

Zsecurities+ Zloans 

Zloans 

 

 

Demand exceeds 

supply of resources 

Demand equals supply 

 

Resource supply exceeds 

demand 

 

 

 

 

 

Zsecurities=0  

Zloans 

 

Subject to mandatory 

banking regulations 

 

Subject to 

mandatory banking 

regulations 

 

If the condition on the 

non-negative of 

variables is met 
 
 If the condition on the non-

negative of variables is met 
 
 

 

 

If the condition on the 

non-negative of 

variables is met 
 
 

 

Subject to mandatory 

banking regulations 

 

If the condition 

regarding interbank 

loans size is met 
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Qil – the maximum possible amount of in-

terbank credit in the l-th bank in the currency of 

the i-th type. 

Qi – the amount of free resources of the 

bank in the i-th type of currency.  

It is needed to find the optimal structure of 

the loan and investment portfolio, which will en-

sure the maximum profit of the bank from both 

credit operations and securities transactions un-

der the following conditions: 

1) by the amount of free resources of the 

bank, taking into account the inter-

bank loan 

 

∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
= 𝑄𝑖 + 𝑄𝑙𝑖  𝑖 = 1 … �̅�    (2) 

 

2) on the ratio of supply and demand of 

free financial resources  

  if   

 ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
≥ 𝑏 , то 𝑍цп = 0,     𝑗 = 1 … �̅̅�    (3) 

 

3) non-negative variables 

 

Хі𝑗 ≥ 0 ;     𝑌𝑖𝑙 > 0                         (4) 

 

The author of the article analyzes the 

credit and investment portfolio of OTP Bank in 

order to optimize its structure. The structure and 

quality of the bank's loan portfolio largely deter-

mine its stability, reputation and financial suc-

cess. 

Analysis of the structure of the bank's 

OTP loan and investment portfolio shows that 

the bank is increasing its funds in banks and in-

vesting in securities (Table 3). 

 

Table 3 

Investments measured at fair value through other comprehensive income [10,11,12] 

Indicator 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Investments measured at fair value through other 

comprehensive income 

   

Debt securities: Government 1 133 150 3 647 425 6 710 631 

Debt securities: Corporate and banking 734 730 953 

Debt securities measured at fair value through 

other comprehensive income 

1 133 884 3 648 155 6 711 584 

Provision for expected credit losses (31 664) (35 690) (109 327) 

Total investments measured at fair value through 

other comprehensive income – Sv 

1 102 220 3 612 465 6 602 257 

Interest income on investments measured at fair 

value through other comprehensive income 

120 349 233 685 374 216 

Return on investments measured at fair value 

through other comprehensive income – CSv 

19.92 6.47 5.67 

Investments measured at amortized cost    

Government debt securities  –   Sva 3 677 428 7 212 296 5 901 418 

Interest income on investments measured at amor-

tized cost 

366 983 433 937 540 223 

Return on investment, measured at amortized cost 

– CSva 

9.98 6.02 9.15 

The analysis of Table 3 showed that the 

growth of investments measured at fair value 

through other comprehensive income by 6 times 

compared to 2018 provided an increase in ac-

crued interest on them by 3.12 times, while the 

growth of investments measured at amortized 

cost in 1.5 times led to a similar increase in in-

terest income by 1.5 times compared to 2018. 

This indicates a decrease in the yield of govern-

ment debt securities, which are measured at 

amortized cost. 

Analysis of the structure of the bank's 

loan portfolio showed that the largest share of 

loans falls on loans to legal entities: from 63% 

in 2018 to 68% in 2020 of the total loan amount 

(Table 4). 
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Table 4 

The bank's loan portfolio structure [10,11,12] 

Indicator 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Loans to legal entities and individual entrepre-

neurs 

17 495 830 18 008 447          21 393 884 

Consumer loans to individuals 6 106 219 7 989 370  8 197 852 

Mortgage loans to individuals 3 359 928 2 420 805 1 371 488 

Debts on financial lease 583 837 542 564 385 275  

Loans granted under REPO transactions 184 113 696 130  - 

Other loans to individuals 1 287 4 022 3 478  

Total loans to clients before deducting the provi-

sion for expected credit losses 

27 731 214 29 661 338 31 351 977  

 

Expected credit losses  (5 672 162) (4 349 945) (3 713 784) 

Excluding the provision for expected credit losses 22 059052 25469028 27 797 157 

Interest income on loans to clients 4 283 419 4 034 660 3 923 031 

Loan portfolio yield, % 19.42 15.94 14.19 

 

From March 10, 2020, the reserve re-

quirements of banks depend on the currency of 

borrowed funds, not on their maturity, as it was 

before. A zero provisioning rate has been set for 

hryvnia funds, and 10% for foreign currency 

funds. This contributes to the two strategic goals 

of the National Bank – the intensification of 

bank lending and dedollarization of the econ-

omy. 

In the studied bank, with the increase in 

the amount of loans, the reserves for covering 

the expected credit losses decrease annually. 

This change is due to a change in the reserve re-

quirements for banks and contributes to the 

growth of the bank's loan portfolio. OTP Bank 

offers a loan program, which, depending on the 

terms of lending and the type of borrowers, con-

sists of n = 32 types of credit (Table 5). 

 

Table 5 

Types of loans offered by OTP Bank [10,11,12] 

Type of the loan Terms of the loan 

Annual 

rate, % 

Loan 

term, 

months 

Loan 

amount, 

thousand 

UAH 

Commission,% Insurance,% 

   Monthl

y  

One-

time 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Loans to individuals: Product line ‘Cash loan’ 

1. «Prosto tak» 60 up to 36 up to 15  0 0 0.2% for repeated 

credit + grace period 

–1 month of interest-

free use 

2. «All inside» – 

for the bank's sal-

ary customers 

45 up to 36 up to 50 0 0 0.2% for repeated 

credit + grace period 

–1 month of interest-

free use 

Express       

Standart cash       

3. Express 10 up to 36 up to 30 3.3 0 1 

4. Express XXL 36 up to 36 up to 50 0.85 0 0,2 
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Continuation of Table 5 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Idea challenge 10 up to 36 up to 30 3,99 0 0,5 

6. Express 1000 39 up to 36 up to 20 0 5 optional 

7. Big cash 36 up to 84 up to 

1000 

0,85 0 0,2 

Loyalty program 

8.Big cash loyal 28.8 up to 84 up to 750 0,85 0 0,2 

9.Big cash VIP – 

for salary clients of 

the bank with a sal-

ary above UAH 

20,000 

18 up to 84 up to 

1000 

0,85 0 0,2 

Product line «Universal» 

10.XXXL for sal-

ary clients of the 

bank with a salary 

above UAH 

35,000 

27 up to 84 up to 

1000 

0 3 0,2 

11.XXXL+ 29,9 up to 84 up to 

1000 

 

0 3 0,2 

Product line «Financial vaccination» 

12. Financial vac-

cine 

39 up to 60 up to 100 0 3 0,2 

13. Financial vac-

cine VIP 

29 up to 84 up to 750 0 3 0,2 

Product line «New building Universal» 

14.XXXL 27 up to 84 up to 

1000 

0 3 0,2 

Product line «No limits CLASSIC» 

15. Money for cars 

and motorcycles 

29,9 up to 84 up to 

1000 

0 3 0,2 

16. Money for the 

car without limits 

FIX 

0,01 3 up to 300 0 5,99 0,2 – optional 

17. Money for the 

car without limits 

FIX 

0,01 6 up to 300 0 9,99 0,2 – optional 

18. Money for the 

car without limits 

FIX 

0,01 9 up to 300 0 14,99 0,2 – optional 

19. Money for the 

car without limits 

FIX 

0,01 12 up to 300 0 18,99 0,2 – optional 

20. Money for the 

car without limits 

FIX 

0,01 18 up to 300 0 27,99 0,2 – optional 

21. Money for the 

car without limits 

FIX 

0,01 24 up to 300 0 33,99 0,2 – optional 
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Continuation of Table 5 

1 2 3 4 5 6 7 

22. No limits 

Grace2 

29,9 up to 84 up to 750 0 6 0,2 + grace period 2 

months at 0.01% 

23.No limits Chal-

lenge 

29,9 up to 36 up to 30 0 3 0,2 

Cash loans for individual entrepreneurs  

24.Cash PE loan+ 36 up to 60 up to 500 0,85 - 0,2 

25.Cash loan PE 

New 

36 up to 60 up to 500 0 - 0,2 

26.Cash for PE 

150 

36 up to 60 up to 150 0,85 - 0,2 

27.Express PE 

Challenge 

10 up to 36  3,99 - 0,2 

Loans for business 

28. Overdraft 

«Hospitable» 

14,9 up to 36 up to 

15000 

0,5  Note: up to 40% of 

account receipts. Up 

to UAH 5 million 

without collateral 

29.Overdraft «In-

stant» 

15,9 up to 36 up to 

15000 

0,5  Note: up to 40% of 

account receipts. Up 

to UAH 5 million 

without collateral 

30.Overdraft 

«Guaranteed pay-

ments» 

15,5 up to 3 up to 

2500 

0,2  Note: 

No collateral 

No commission 

31. Financing of 

agribusiness «AG-

ROcredit Instant» 

from 12 36 up to 

 15 000 

0,5  Note: Basic require-

ments for the bor-

rower: the presence 

of a land bank – from 

400 hectares 

32. Other term 

loans 

13 up to 60 up to 400 

млн. грн 

1  0,2 

 

Finding the optimal structure of the 

bank's loan portfolio. 

The calculation used data on the bank's 

expenses, published in the report on financial re-

sults for 2020:  

– interest expenses – 1 386 122 thousand 

UAH;  

– commission costs – 506 572 thousand 

UAH;  

– administrative and other operating ex-

penses – 2 147 005 thousand UAH;  

– deductions to the allowance for loan 

impairment – 836 210 thousand UAH  

Thus, according to the results of 2020, 

the total amount of expenses (C) = 4,875,909 

thousand UAH. For more accurate results, it is 

preferable to take into account only that part of 

the costs that are related to lending activities, but 

the published financial statements do not contain 

such data. Suppose the bank's risk management 

sets the following values of shares: 

d%  = 1%, h% = 50%, g% = 33%. High-

risk loans include cash loans with a credit card, 

car loans for up to 7 years, mortgages for up to 

20 years, consumer loans for up to 10 years, 

blank overdrafts and express loans without col-

lateral. 

Low-efficiency loans include those with 

effective rates below 15%. At the same time, the 

total amount of the loan portfolio does not ex-

ceed the entire resource base of the bank, accord-

ing to the bank’s balance sheet as of December 

31, 2020, its liabilities and equity amount to 

UAH 27,797,157,000.  

 The regulatory capital of the bank as of 

December 31, 2020 is 8,621,466 thousand UAH, 
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the share capital is 6,893,567 thousand UAH, re-

spectively. To increase the accuracy of calcula-

tions, we take into account only the share of re-

sources that the bank intends to invest in lending 

operations, because from year to year the share 

of resources that the bank invests in securities is 

growing.  

The calculation will be carried out under 

the following conditions: 

– in order to ensure a sufficient level of 

diversification of the loan portfolio, the share of 

each type of loan should not be less than a cer-

tain share (d%) of the total loan portfolio. 

 

𝑋𝑖 ≥ 0.01 × ∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖                 (5) 

 

– the share of loans with a repayment pe-

riod of more than 5 years, blank loans, cash 

loans, the intended use of which cannot be con-

trolled by the bank, must exceed the share (d) but 

not more than the share (h): otherwise it may 

worsen financial results. 

 

           ∑ 𝑋𝑟𝑖𝑠𝑘
𝑙
𝜎=1 ≤ 0.5 × ∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖                    (6) 

 

where 𝜎 – type of risky loans; 

l – number of risky loans. 

– excessive prudence in lending activi-

ties can lead to insufficient or even negative fi-

nancial results, so the share of low-performing 

loans should not exceed g% of the bank's loan 

portfolio: 

 

       ∑ 𝑋𝑗
𝑚
1 ≤ 0.3 × ∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖                         (7) 

 

where j – type of low-performing loans; 

m – number of low-performing loans. 

– the amount of all loans may not exceed 

the available resources of the bank, if the bank is 

not able to attract interbank loans. 

 

                ∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖 ≤ 𝑃                                 (8) 

 

where Р – available resources of the 

bank. 

– constraints of the National Bank, set in 

the form of credit risk standards 

– standard of maximum credit risk per 

counterparty (H7): 

 

        𝑋𝑖𝑗 ≤ 0,25РК    𝑗 = 1, … … 𝑣           (9) 

 

– High credit risk ratio (Н8): 

 

       
∑ 𝑋𝑖𝑘

𝑛
𝑖

РК
× 100% ≤ 800%     k=1,…s      (10) 

 

– Standard for the maximum amount of 

loans, guarantees and sureties granted to one in-

sider (Н9): 

 
𝑋𝑖𝑙

𝐶𝐾
≤ 0.05          l=1,…m                  (11) 

 

– Standard of the maximum total amount 

of loans, guarantees and sureties provided to in-

siders (Н10). 

 

             
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝐶𝐾
≤ 0.3                                 (12) 

 
∑ 𝑋𝑖𝑗 + ∑ 𝑋𝑖𝑘 + ∑ 𝑋𝑖𝑙

𝑚
𝑙=1

𝑠
𝑘=1

𝑣
𝑗=1 = ∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1   (13) 

 

         v+s+m=n                          (14) 

 

Using the tool «Solver» of the Microsoft 

Office Excel environment, we find the optimal 

structure of the bank's loan portfolio by solving 

the optimization model, which is compiled using 

an array of data from table 5: 

 

𝑍 = 0.6Х1 + 0.45Х2 + 0.1Х3 +
0.36Х4 + 0.1Х5 + 0.39Х6 + 0.36Х7 +
0.288Х8 +0.18Х9 + 0.27Х10 + 0.299Х11 +
0.39Х12 + 0.29Х13 + 0.27Х14 + 0.299Х15 +
0.01Х16 + 0.01Х17 + 0.01Х18 + 0.01Х19 +
0.01Х20 + 0.01Х21 + 0.299Х22 + 0.299Х23 +
0.36Х24 + 0.36Х25 + 0.36Х26 + 0.1Х27 +
0.149Х28 + 0.159Х29 + 0.155Х30 +
0.12Х31 + 0.13Х32 − 4 875 909 → 𝑚𝑎𝑥 

𝑋𝑖 ≥ 0.01 × ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑋7 + 𝑋8 + 𝑋9 + 𝑋10 + 𝑋11 + 𝑋13 + 𝑋14 + 𝑋15

+ 𝑋22 + 𝑋31 ≤ 0.5 × ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑋7 + 𝑋8 + 𝑋9 + 𝑋10 + 𝑋11 + 𝑋13 + 𝑋14 + 𝑋15

+ 𝑋22 + 𝑋28 + 𝑋29 + 𝑋30 + 𝑋31

≤ 0.33 × ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑋𝑖 ≤ 0.25 × 8 621 466 

∑ 𝑋𝑖 = 27 797 157

𝑛

𝑖=1
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The results of calculating the optimal 

structure of the bank's loan portfolio are shown 

in table 6. 

Thus, the most profitable for the bank 

are: 

– product line «Cash loan for individuals» (1. 

«Prosto tak», 2. «All inside», 3. Express, 4. Ex-

press XXL, 5. Idea challenge, 6. Express 1000, 

7. Big Cash), as well as loans cash for individual 

enterpreneurs (24. Cash PE loan, 26. Cash for 

150, 27. Express Challenge). 

The bank has already begun to change 

the structure of the loan portfolio. Thus, over the 

last three years, the growth rate of loans to legal 

entities was 1.22, while the growth rate of loans 

to individuals was 1.34. 

The rest of the loans are not so attractive 

for the bank, as they are either too risky or low-

profitable, so their share should be 1% of the to-

tal portfolio to ensure the appropriate level of di-

versification.

Table 6 

The results of calculating the optimal structure of the bank's loan portfolio 

Variable The value of the variable (loan 

amount), thousand UAH 

Loan share (in% of the to-

tal loan portfolio) 

Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6,Х7 2155366,5 0.077539 

Х8,Х9,Х10,Х11 277971,57 0.01 

Х12 406089,03 0.01461 

Х13,Х14,Х15,Х16,Х17, 

Х18,Х19,Х20,Х21,Х22,Х23 277971,57 

 

0.01 

Х24 2155366,5 0.077539 

Х25 277971,57 0.01 

Х26,Х27 2155366,5 0.077539 

Х28,Х29,Х30,Х31,Х32 277971,57 0.01 

TOTAL 27 797 157 1 

 

All these measures will allow the bank to 

receive net interest income in the amount of 

7,605,238 thousand UAH. 

But the share of the loan portfolio in total 

assets is only 47.14%. The total amount of in-

vestments measured at fair value through other 

comprehensive income and investments meas-

ured at amortized cost is UAH 12,503,675 thou-

sand, accounting for 21.21% of total assets. 

Therefore, the next step is to optimize the bank's 

investment and loan portfolio in accordance with 

the objective function (1), which takes into ac-

count interest income from investments in secu-

rities, subject to the necessary restrictions (2-

14). 

𝑍 = 0.6Х1 + 0.45Х2 + 0.1Х3 +
0.36Х4 + 0.1Х5 + 0.39Х6 + 0.36Х7 +

0.288Х8  +0.18Х9 + 0.27Х10 + 0.299Х11 +
0.39Х12 + 0.29Х13 + 0.27Х14 + 0.299Х15 +
0.01Х16 + 0.01Х17 + 0.01Х18 + 0.01Х19 +
0.01Х20 + 0.01Х21 + 0.299Х22 + 0.299Х23 +
0.36Х24 + 0.36Х25 + 0.36Х26 + 0.1Х27 +
0.149Х28 + 0.159Х29 + 0.155Х30 +
0.12Х31 + 0.13Х32 + 0.0915 × 𝐶𝑆𝑣𝑎1 +
0.0567 × 𝐶𝑆𝑣1 − 4 875 909 → 𝑚𝑎𝑥 

At the same time, the bank's loan and in-

vestment portfolio will account for 60% of total 

bank assets, and net interest income will amount 

to 11,421,138.09 thousand UAH. 

The results of calculating the optimal 

structure of the bank's loan portfolio are shown 

in table 7. 

Table 7 

The results of calculating the optimal structure of the bank's loan and investment portfolio 

Variable The value of the varia-

ble (loan amount), thou-

sand UAH 

Portfolio structure (in% of the 

total loan and investment port-

folio) 

The amount of loans granted 27 797 157 69 

The bank's investments in securi-

ties valued at amortized cost 12 503 675 

 

31 

Total 40 300 832 100 
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 Conclusions.  According to the results 

of the study, the following conclusions can be 

drawn. Regarding the formation of the optimal 

structure of the commercial bank loan portfolio 

at the time of excess demand for banking re-

sources over their supply is determined:  

The most profitable for the bank are: 

– product line «Cash loan for individu-

als» (1. «Prosto tak», 2. «All inside», 3. Express, 

4. Express XXL, 5. Idea challenge, 6. Express 

1000, 7. Big Cash) 
– loans cash for individual entrepreneurs 

(24. Cash PE loan, 26. Cash for 150, 27. Express 

Challenge). 
Other loans are not so attractive to the bank, be-

cause they are either too risky or low-profitable. 

Regarding the formation of the optimal 

structure of the credit and investment portfolio 

of a commercial bank at the time of free banking 

resources excess over their demand, it is deter-

mined that 69% of the total portfolio should be 

loans to bank customers and 31% – bank invest-

ments in securities valued at amortized cost. Net 

interest income in this case will amount to 

11,421,138.09 thousand UAH. The bank’s credit 

and investment policy may change depending on 

the market situation in accordance with the 

bank’s strategic objectives. 
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Методологія дослідження. Теоретико-методологічну базу дослідження склали 

наступні методи: аналізу та синтезу, теоретичного узагальнення – для дослідження процесу 

управління кредитно-інвестиційним портфелем банку; порівняльного аналізу – для встанов-

лення більш ефективних напрямів використання фінансових ресурсів банку; формалізації (для 

постановки завдання математичного моделювання);  узагальнення та синтезу –для обґрунту-

вання наукового підходу  при визначенні оптимальної структури кредитно-інвестиційного-

портфелю банку. 

Результати. Виявлено, що на фоні суттєвого збільшення банківських депозитів креди-

тування економіки продовжує скорочуватись. Цьому сприяє поточна економічна ситуація, яка 

характеризується подальшим занепадом. Відновлення позитивної динаміки неможливе без 

структурних зрушень.  

У банківській сфері зміни пов’язані з розвитком світових фондових ринків та інве-

стиційної діяльності банків. Вагомий потенціал комерційних банків в активізації інвестиційної 

діяльності це можливість діяти одночасно у двох важливих напрямах — на ринку цінних па-

перів і на кредитному ринку, які відповідають за перетворення заощаджень в інвестиції. 

Новизна. Запропоновано стратегію управління кредитно-інвестиційним портфелем 

банку з метою максимізації прибутку за різних умов  співвідношення попиту і пропозиції віль-

них банківських ресурсів. Розроблено економіко-математичну модель оптимізації структури 

кредитно-інвестиційного портфелю банку. 

Практична значущість. Використання економіко-математичної моделі оптимізації 

структури кредитно-інвестиційного портфелю банку з метою максимізації прибутку за різних 

умов  співвідношення попиту і пропозиції вільних банківських ресурсів дає можливість банку 

робити вибір: де в даний момент потрібно зосередити свою діяльність  - на ринку цінних па-

перів чи на кредитному ринку . 

Ключові слова: управління кредитно-інвестиційним портфелем, економіко-матема-

тична модель, цільова функція, оптимальна структура, нормативи НБУ. 
 

 

Надійшла до редакції 19.11.21 р. 

 

FINANCES______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2021,  №4156_________________________________________



МАРКЕТИНГ 
 

УДК 339.146                                                                             https://doi.org/10.33271/ebdut/76.157 

 

МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТОВАРИ МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ                 
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Методологія дослідження. У статті використано такі методи та інструменти наукових 

досліджень: конкурентний аналіз – при встановленні конкурентів та моделей їхнього ціноут-

ворення на товари електроніки різних груп; опитування споживачів – для виявлення  спожи-

вацьких уподобань щодо придбання смартфонів; стандартні методи обробки статистичної ін-

формації – для встановлення споживацьких переваг; кількісний аналіз ринку – при дослід-

женні реакції споживачів на ціну смартфонів шляхом підрахунку коефіцієнтів цінової  елас-

тичності та еластичності за доходом на продукцію високотехнологічної електроніки. 

Результати. Проведено аналіз маркетингової діяльності основних конкурентів мережі 

магазинів Цитрус. Досліджено маркетингове ціноутворення у мережі магазинів Цитрус,  ос-

новні параметри ринку, на якому працює компанія. На основі опитування споживачів Дніп-

ровського регіону виявлено їхні переваги щодо придбання смартфонів. Обґрунтовано  необ-

хідність переходу компанії до стратегії переважних цін та застосування методу сприйманої 

цінності (Customer Perceived Value Pricing), що будується на маркетинговому дослідженні спо-

живчого сприйняття ціни продукту. Запропоновано в межах продуктових ліній компанії Цит-

рус використовувати стратегію «цінових сходинок». 

Новизна. Наведено рекомендації з удосконалення формування цін на товари магазину 

Цитрус, виявлено цінові ризики в умовах невизначеності та нестабільності маркетингового 

середовища, а також запропоновано шляхи їх вирішення. 

Практична значущість. Здійснений аналіз дозволяє компанії Цитрус обрати більш ді-

єву цінову стратегію поведінки на українському ринку високотехнологічної електроніки, що 

знайшло свій прояв у формуванні  стратегії переважних цін,  тобто встановленні цін на товари 

більш низьких, ніж у конкурентів. Методичні складові формування цін на товари і послуги 

компанії Цитрус можуть бути використані в маркетинговій діяльності інших підприємств. 

Ключові слова: маркетингове ціноутворення, мережа магазинів, високотехнологічна 

електроніка, споживча лояльність, цінова стратегія. 

 

Постановка проблеми. В умовах су-

часної маркетингової бізнес-взаємодії успіх 

будь-якого підприємства багато в чому зале-

жить від цінової політики. Актуальність до-

слідження маркетингового ціноутворення 

визначається тим, що ціни є основою усіх 

економічних вимірювань, вони чинять знач-

ний вплив на витрати та  результати  діяль-

ності усіх економічних агентів. Добре обчис-

лені ціни визначають рентабельність та при-

бутковість компанії, впливають на її фінан-

сову стабільність і стійкість, що особливо ак-

туально в умовах сталого розвитку й індуст-

рії 4.0. Значущою вимогою, що пред'явля-

ється до маркетингового ціноутворення, є 

гнучкість механізму ціноутворення з ураху-

ванням змін зовнішнього середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Дослідженню проблем забезпечення ус-

пішного ціноутворення в контексті паради-

гми сталого розвитку присвячено праці  ви-

датних вітчизняних та зарубіжних вчених –  
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С. Борковскі [13], Н. Глущенко, М. Бровин-

ської [3], С. С. Гаркавенко [7], Я. В. Литви-

ненко [9], В. І. Куц, К. П. Пілової [11], 

С. І. Дугіної [12], М. А. Окландера О. П., Чу-

курної [14] та ін. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є висвітлення й удосконалення 

методичних складових формування цін на 

товари і послуги компанії Цитрус.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Гіпермаркети техніки і електроніки в 

наш час можна зустріти практично всюди. 

Хоча їх зараз й дуже багато, але не усі вони 

користуються великим попитом. Основними 

конкурентами Цитрусу є ROZETKA, АЛЛО 

та інші   (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Найбільші магазини техніки (кількість магазинів), станом на 31.10.2021 р. [1]                        

 

Результати проведеного дослідження 

свідчать про велику конкуренцію в галузі, що 

потребує від компанії Цитрус: а) встанов-

лення гнучкої системи цін зі знижками та за-

ліками; б) постійного аналізу цін конкурен-

тів. 

Основні параметри ринку, на якому 

працює компанія Цитрус [1; 2]: станом за 

2019 рік частка в секторі – 0,06%; частка ри-

нку – 27,92%; місце в секторі – 229; місце на 

ринку – 1; місце на субринку – 1; середній 

приріст виторгу від реалізації за останні три 

роки – 335,9 млрд. грн. 

У цій науковій роботі досліджуємо    

маркетингове ціноутворення у мережі мага-

зинів Цитрус. Форма власності – Товариство 

з обмеженою відповідальністю. На ринку 

вони присутні з 2000 року, тобто вже 22 роки. 

Зараз у них 63 магазини в 16 містах і близько 

2000 працівників. Цитрус також має свій Ін-

тернет-магазин, який є провідним серед кон-

курентів [3]. 

Значущим є експериментування з фор-

матом і продуктами: Цитрус запустив власну 

Академію – освітній простір, де вчать працю-

вати зі смартфоном і заробляти на ньому. 

Уміє ефективно завезти потоки товарів у кра-

їну: компанія має статус Apple Authorised 

Reseller і купує товар безпосередньо у офі-

ційного авторизованого дистриб'ютора про-

дукції Apple – компанії Асбіс-Україна [2; 3]. 

Цитрус використовує такі маркетингові 

заходи: робота з CRM-системою – зміна мо-

делі покупок. Подарунки (додатковий товар 

в подарунок до покупки певної одиниці то-

вару, гарантія на декілька років при покупці 

певного товару, підписка на ТВ-програми 

при покупці телевізора на певний період 

часу, стартові пакети від Vodafone), знижки 

(святкові, сезонні, знижки на додаткові то-

вари при покупці певного товару, чорна п'ят-

ниця), бонусна програма (бонуси за встанов-

лення мобільного додатку, кешбек від поку-

пок, оплата бонусами до 50% від суми, ку-

пони за виконані завдання на сайті: написати 

відгук і т. п., бонуси на День народження, бо-

нуси за реєстрацію), нововведення (Цит-

русAcademy та ін.) [4]. 

Основні характеристики асортименту 

магазинів Цитрус є такі:  

− велика кількість різноманітних това-

рів за кожною із категорій в різних цінових 

сегментах; 

− провідні групи: смартфони, навуш-

ники, ноутбуки; 

− провідні торговельні марки: Apple, 

Samsung, Realme, Asus; 

− широта асортименту: 64; 
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– глибина асортименту провідних груп: 

смартфони – 13;  

– навушники – 56;      

–   ноутбуки – 12 [4]. 

Ми провели у жовтні 2021 р. дослід-

ження на своїй сторінці у соціальній мережі 

Instagram, в якому поставили своїй авдиторії 

два питання, які звучать так: «Який магазин 

ви би обрали для покупки нового смарт-

фону?» та «За яким принципом ви обираєте 

магазин для покупки смартфону?». Відповіді 

на ці запитання можна побачити на рисунку 

2: 

 
Рис. 2. Результати опитування споживачів про їх переваги при купівлі смартфонів. 

Джерело: власне дослідження авторів 

 

Згідно з результатами опитування      

можна зробити висновок, що значна біль-

шість респондентів обрала би магазин Цит-

рус. Також ми можемо бачити, що майже 

така ж кількість людей обирають той магазин 

для купівлі смартфонів, де вони дешевші. 

Отже, виходячи з цього в нас з'явля-

ється така управлінська проблема: чи буде 

обирати «Цитрус» більша кількість людей, 

якщо магазин знизить ціни на смартфони? 

Маркетингова проблема: Чи буде підвищено 

споживчу лояльність до бренду через дослід-

ження цін конкурентів, вибір нової цінової 

стратегії та зміни ціни. 

Розрахуємо цінову еластичність попиту 

для Цитрусу на смартфони Apple у період 

2020-2021 рр. Для розрахунку  візьмемо  се-

редні ціни на усі моделі iPhone. 

Оскільки в мережі є дані щодо попиту 

на iPhone у світі (90,1 млн) [5], то виконавши 

певні розрахунки можна отримати приблиз-

ний попит в Україні: 

 

𝑄 =
𝑄𝑐

𝐻𝑐
∗ 𝐻У =

90100000

7731626626
∗

43579234 ≈ 500000                (1) 

 

де 𝑄с – попит на iPhone у світі; 

Нс – населення світу; 

НУ – населення України [6]. 

Попит у 2021 році зріс на 20%, тому до-

рівнює 600 тис. од. 

Тобто, цінова еластичність дорівнює: 

 

Ер =
∆𝑄

∆𝑃
∗
𝑃1

𝑄1
=

500000−600000

29000−27000
∗

29000

500000
=

−100000

2000
∗

0,058 = −50 ∗ 0,058 = −2,9 ч.од.                  (2)  

 

де 𝑃1 – початкова ціна, грн; 

𝑄1 – попит за вихідної ціни, од.; 

∆𝑄 – зміна попиту, од.; 

∆𝑃 – зміна ціни, грн. 

Виходячи з цього, можна зробити ви-

сновок, що попит є еластичним, оскільки 

|𝐸𝑝| > 1. Тобто, зміна ціни значно впливає на 

зміну попиту, в нашому випадку – зниження 

ціни приводить до збільшення попиту на 

iPhone. 

Згідно з позицією С. C. Гаркавенко [7, 

с. 296, 297], доцільно знижувати невизначе-

ність відносно періоду аналізу на основі     

оцінки коефіцієнта дугової цінової еластич-

ності попиту (Ер(ᴒ)) шляхом використання 

середніх значень ціни [4]: 

 

Ер(ᴒ) =
∆𝑄

∆𝑃
∗
𝑃1+𝑃2

𝑄1+𝑄2
=

500000−600000

29000−27000
∗

29000+27000

500000+600000
= −50 ∗ 0,051 = −2,55 ч. од.   (3) 

 

Тобто у маркетинговій ціновій політиці 

компанії Цитрус при встановленні кінцевої 

ціни потрібно брати до уваги фактори по-

питу. Оскільки споживач у процесі ухва-

лення рішення про купівлю товару оцінює 

умови пропозиції подібних, альтернативних 

видів продукції, то під час визначення харак-

теристик попиту варто враховувати динаміку 

цін на інші товари. Методично таке визна-
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чення зміни попиту на досліджувану продук-

цію в умовах відхилення цін на інший товар 

відбувається обчисленням коефіцієнта пере-

хресної цінової еластичності попиту (Ер.

Б
пер.). 

Як альтернативний вид продукції візьмемо 

смартфони фірми Samsung [4] 

: 

Ер.

Б
пер. =

∆𝑄𝐴

∆𝑃Б
∗
𝑃Б

𝑄𝐴
=

500000−600000

17000−20000
∗

17000

500000
=

33,3 ∗ 0,034 = 1,13 ч. од.                            (4) 

 

Оскільки Ер.

Б
пер > 0, товари марок Apple 

та Samsung є взаємозамінними. 

Характер зміни попиту залежно від ди-

наміки доходу споживача відображений під 

час визначення коефіцієнта цінової еластич-

ності попиту за доходом (ЕпД) [8]: 

 

ЕпД =
∆𝑄

∆Д
∗
Д1

𝑄1
=

500000−600000

11579−13612
∗

11579

500000
=

−100000

−2033
∗

0,023 = 49,2 ∗ 0,023 = 1,13 ч. од.                (5) 

 

Коефіцієнт цінової еластичності попиту за 

доходом показує на скільки відсотків змі-

ниться попит на продукцію підприємства, 

якщо дохід зміниться на 1%. Тобто, при      

збільшенні доходів споживачів збільшується 

й попит, оскільки ЕпД = 1,13 > 1. 

Для ціноутворення на нові та перегляду 

рівня цін на наявні товари, рекомендуємо у 

проєктному періоді обрати стратегію  пере-

важних цін. Розрізняються два варіанти: в од-

ному випадку ціна вище, ніж у конкурента, і 

компенсується перевагою за якістю; в ін-

шому – ціна нижча, ніж у конкурента, за ра-

хунок більш низьких витрат. Ця стратегія дає 

змогу виробникам зберігати окремі переваги 

на ринку порівняно з іншими, а тим більше 

новими конкурентами. Одним з достоїнств 

цієї маркетингової цінової стратегії є ретель-

ний моніторинг конкурентного стану ринку. 

До недоліку стратегії можна віднести висо-

кий рівень залежності від поведінки   конку-

рентів [9]. 

Основними передумовами ефективного 

маркетингового ціноутворення є орієнтація 

на споживачів, урахування їх цінової чутли-

вості, диференційоване визначення рівнів  

торговельної надбавки, комплексне та пос-

тійне дослідження факторів, які впливають 

на цінову політику, моніторинг  цін  конку-

рентів, забезпечення гнучкості та адаптивно-

сті роздрібних цін, розробка управління 

ними. Економічний ефект досягається за та-

ких двох умов, якщо: 

a) підприємство посідає провідне місце 

на ринку цього товару; 

б) товар достатньо відомий споживачу, і 

він має прихильність до нього [9]. 

Коли ми розраховували роздрібну ціну 

на iPhone 11, було зазначено, що прибуток 

Цитрусу від продажу одного смартфону до-

рівнює 2800 грн. Тобто, якщо знизити ціну 

товару за рахунок зниження прибутку під-

приємства на 1000 грн, то ціна смартфону без 

урахування додаткових знижок буде дорів-

нювати 25300 грн, а прибуток компанії – 

1800 грн. Ця ціна буде нижчою, ніж у інших 

магазинах, хоч і не на багато, але як було за-

значено вище, то навіть незначене зниження 

ціни призведе до того, що конкурентам буде 

невигідне просування на цей ринок. Цитрус 

також може повернути до себе втрачену час-

тину прибутку за рахунок продажу додатко-

вих послуг та товарів, таких як: захисне скло 

на смартфон, налаштування додаткових     

функцій, різні аксесуари та ін. Також, для 

встановлення нижчої ціни на товар, можна 

спробувати знайти іншого постачальника, 

який буде ставити меншу націнку, тому що 

основою стратегії переважних цін є менші, 

ніж у конкурентів, витрати. 

За допомогою конкурентного ціноутво-

рення та стратегії переважних цін Цитрус 

ставить перед собою мету підвищити потік 

доходу від онлайн-продажів. Для ефективної 

переоцінки маркетологам компанії слід отри-

мувати і аналізувати дані про конкурентів за-

вдяки OWOX BI Pipeline аналітики на плат-

формі автономного ціноутворення 

Competera. Згідно аналітиків компанії 

Competera цей аналіз є основа для зміни по-

літики ціноутворення компанії [10]. 

Для цього команда Цитрус виконує такі 

дії: 

1) Для аналізу впливу цін конкурентів на 

поведінку користувачів на сайті citrus.ua    

маркетологам необхідна інформація про       

кількість відвідувачів, переглядах карток то-

варів і додаванні товарів в кошик, показни-

ках відмов та ін. Завдяки OWOX BI Pipeline 

аналітики Цитрусу можуть аналізувати всі дії 

клієнтів в режимі реального часу. 
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2) Платформа автономного ціноутво-

рення Competera є тим інструментом, який 

щодня збирає достовірні дані про конкурен-

тів, обробляє і очищає їх для трансляції в 

Google BigQuery. Завдяки цьому Цитрус зав-

жди має інформацію щодо впливу цін конку-

рентів на споживачів [10]. 

3) За допомогою SQL-запиту до даних в 

Google BigQuery, розраховується відхилення 

ціни на конкретні товари від цін вибраного 

списку конкурентів. У підсумку Цитрус 

отримав звіт, який оновлюється автоматично 

і містить дані про зміну ціни за кожним това-

ром. 

4) Цитрус має використовувати сервіс 

Google для налаштування автоматичних по-

відомлень (табл. 1). App-script відправляє на 

емайл маркетологів повідомлення по ціноут-

воренню про зміни цін або появи товару в 

конкурентів (наприклад, якщо  ціна  конку-

рентів стала нижче/вище на X% або товару Y 

немає в наявності у конкурента) [10]. 

 

Таблиця 1  

Повідомлення про зміни цін у конкурентів магазинів Цитрус 

ProductSku ProductPrice UsersPurchase Конкурент 1, 

% 

Конкурент 2, 

% 

Конкурент 3, 

% 

112233 12,999 90 –31,6 0,0 0,0 

445566 18,999 70 –7,2 –7,2 0,0 

778899 10,500 50 0,0 0,0 –6,9 

990011 11,499 15 –0,4 0,0 0,0 

Джерело: [10] 

 

Згідно таблиці 1 після того як дані про 

поведінку користувачів на сайті citrus.ua і 

дані про ціни конкурентів збираються в 

Google BigQuery, аналітики OWOX BI і Цит-

рус за допомогою SQL-запитів налаштову-

ють необхідні звіти. За допомогою цього 

звіту категорійні маркетологи Цитрусу ма-

ють відстежувати акції конкурентів і зміну 

конверсії при використанні акцій для влас-

них товарів [10]. 

Ця інформація використовується при 

ціноутворенні товарів на сайті citrus.ua. Звіт 

дозволяє проаналізувати ціни конкурентів і 

запланувати дії для збільшення доходу, обо-

ротності і маржинальність товарів, підви-

щення конверсії товару за допомогою опти-

мальної знижки і в цілому ефективно управ-

ляти ціноутворенням в рамках рекламних   

кампаній і комунікаційних каналів [10]. 

Тобто, в рамках обраної стратегії Цитрус 

може проаналізувати ціни конкурентів за 

цим методом та зрозуміти, коли буде доціль-

но понизити ціну, а коли її краще не зміню-

вати. 

Наведемо рекомендації з удоскона-

лення формування цін на товари магазину 

Цитрус, встановимо цінові ризики в умовах 

невизначеності та нестабільності маркетин-

гового середовища. Після проведення ана-

лізу маркетингової діяльності мережі магази-

нів високотехнологічної електроніки та по-

бутової техніки Цитрус, можна було б дещо 

змінити ціноутворення підприємства. Ціни у 

магазині Цитрус, майже на всі товари, пере-

бувають приблизно на одному й тому ж рівні 

як і у конкурентів. 

Цей магазин високотехнологічної елек-

троніки люди обирають за його репутацію та 

неперевершену атмосферу всередині мага-

зину, привітний та кваліфікований персонал, 

але як було з'ясовано з власного дослідження, 

то більшість людей обирають той магазин 

для покупки нового смартфону, де нижчі 

ціни. Саме через це була обрана стратегія пе-

реважних цін, тобто встановлення цін на то-

вари нижче, ніж у конкурентів [11, с. 49–53]. 

Цитрус може привернути до себе нових клі-

єнтів та розширити прибуток за рахунок збі-

льшення обсягів продажів. 

Слушним для мережі магазинів Цитрус 

застосовувати метод сприйманої цінності 

(Customer Perceived Value Pricing), який бу-

дується на маркетинговому дослідженні спо-

живчого сприйняття ціни продукту (рис. 3). 

В основі методу є припущення про те, що 

споживач вважатиме вартість товару прийня-

тною у випадку, якщо ціна збігається з його 

уявленням про неї. Для установлення цін за 
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методом сприйманої цінності необхідно про-

вести кількісне дослідження готового товару 

(з фінальними характеристиками, упаков-

кою, розмірами і т. д.) і максимально точно 

створити ситуацію здійснення реальної поку-

пки. Виглядає процес дослідження у такий 

спосіб, рис. 4: 

Споживачі Цінність Ціна Витрати Товар
 

Рис. 3. Ціноутворення на основі споживчої цінності товару. Джерело: [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Метод сприйманої цінності, що базується на кількісному дослідженні готового 

товару. Джерело: сформовано за:[11; 12] 

 

Спочатку на етапі 1 споживачеві де-

монструється готовий товар компанії в ото-

ченні конкурентів без ціни. Далі споживачі 

ознайомлюються з товарами-конкурентами, 

що мають цінник з реальною ціною (етап 2). 

На етапі 3 споживачеві ставиться питання: 

скільки, на його думку, повинен коштувати 

товар компанії? Названа ціна і буде сприйма-

ною цінністю товару [12; 13]. 

Аналітична формула розрахунку  вар-

тості продукту за методом маркетингового 

ціноутворення «сприймана цінність» вигля-

дає так: 

 

Ціна продукту = PV*k,           (6) 

 

де: Perceived Value (PV) – сприймана цін-

ність продукту; 

k – коефіцієнт корегування сприйманої 

цінності (0,9 – 1). 

Розраховуючи вартість продукту за цим 

методом, рекомендується   зберігати  пози-

тивну різницю між сприйманою вартістю то-

вару і реальною ціною. Ціна базується на 

кривій споживчого попиту. Цей метод особ-

ливо актуальний у ситуації високоеластич-

ного до ціни вітчизняного ринку високотех-

нологічної електроніки [14]. Переважно в   

рамках продуктових ліній компанії Цитрус 

пропонуємо використовувати стратегію «ці-

нових сходинок», що припускає єдиний 

принцип встановлення цін на всі товари про-

дуктової лінії. Головна ідея – різниця в цінах 

повинна відображати відмінності в характе-

ристиках товарів. У результаті формується 

сімейство виробів/послуг, диференційованих 

за якістю та ціною [14]. 

Щодо рекомендацій для вдосконалення 

маркетингової цінової стратегії підприєм-

ства, то Цитрусу слідувало б покращити сис-

тему аналізу конкурентів, та більш коректно 

підбирати ціни на товари, спираючись на по-

пит та саме ціни конкурентів. Тобто, якщо 

попит зростає, то ціни можна понижувати ще 

більше, оскільки за більшим обсягом прода-

жів буде й більший прибуток, але якщо ціни 

конкурентів збільшуються, тоді ціни у Цит-

русу можна залишати незмінними, якщо це 

можливо. 

2. Ознайомлення з ціновою пропозицією кон-

курентів 

3. З’ясування думки споживача щодо ціни на 

товар компанії 

1. Демонстрування готового товару компанії 

в оточенні конкурентів без ціни 

4. Встановлення ціни, як сприйманої цінності 

товару 
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Найбільш впливовими для Цитрусу є 

ризики зниження обсягів реалізації шляхом 

витіснення конкуруючими товарами, в на-

шому ж випадку магазинами та підвищення 

закупівельної ціни на товари. Цитрус має ба-

гато великих конкурентів та їх кількість пос-

тійно зростає, що призводить до втрати де-

якої кількості покупців, а це безпосередньо 

впливає на кінцевий обсяг продажів та дохід 

компанії. Щоб цього уникнути, Цитрус пови-

нен постійно привертати до себе увагу не 

лише вже існуючих клієнтів, а й потенційних 

покупців. Це можна зробити завдяки спеці-

альним пропозиціям. 

Що стосується ризику підвищення за-

купівельної ціни товарів, то цього можна 

уникнути укладанням угод з постачальни-

ками, щодо встановлення певної ціни на то-

вар, згідно яких вони не зможуть її змінити 

впродовж певного часу, який вказаний у 

цьому договорі. Для покращення стану під-

приємства під впливом цього ризику можна 

було б використати витратний метод ціноут-

ворення. Ціна розраховується, виходячи із 

суми постійних і змінних витрат на одиницю 

продукції й запланованого прибутку з ураху-

ванням нижнього порогу ціни. Згідно даного 

методу ціна визначається за залежністю: 

 

𝑃 = С + П,   (7) 

 

де: P – ціна одиниці товару, грн;  

С – собівартість одиниці товару, грн;  

П – величина прибутку, яку бажає отри-

мати підприємство від реалізації одиниці то-

вару, грн. 

Валютний і кредитний ризик, ризик 

щодо транспортування товару, ризик, пов'я-

заний із платоспроможністю покупця та ри-

зик форс-мажорних обставин також є досить 

впливовими на діяльність Цитрусу [15]. Роз-

глянемо проявлення та механізми страху-

вання кожного з них: 

1. Валютний ризик проявляється тим, 

що через зміну курсу валюти (найбільш 

впливовим є зростання курсу) змінюється 

ціна товарів, що призводить до втрати клієн-

тів, якщо ціни стають занадто високими. 

2. Ризик щодо транспортування товару 

тісно пов'язаний з логістичними ризиками, 

оскільки перевезення є джерелами їх виник-

нення [15]. 

Ризик, пов'язаний із платоспроможніс-

тю покупця є, мабуть, одним з найвпливові-

ших ризиків для всіх підприємств. Такий ха-

рактер зміни попиту залежно від динаміки 

доходу споживача відображається під час ви-

значення коефіцієнта цінової еластичності 

попиту за доходом (
ДpE ): 

1

1
Д

Д

ΔД Q

Q
Ep 


=    (8) 

де 1Д  – початковий дохід споживача, грн; 

ΔД  – зміна доходу, грн; 
1Q  – попит  на про-

дукцію якщо дохід Д1, нат. од.; Q  – зміна 

попиту, нат. од. [7, с.300]. 

Цитрус добре справляється з цим ризи-

ком за допомогою надання клієнтам кредит-

них послуг при купівлі товарів безпосеред-

ньо у відділенні магазину, а саме купівля у 

розстрочку. 

4. Ризик форс-мажорних обставин харак-

теризується виникненням збитків від на-

стання невідворотних обставин [15]. У 2020–

2021 роках усі підприємства зіштовхнулися з 

форс-мажорною ситуацією, а саме – панде-

мією COVID-19. Цитрус добре боровся з 

цими обставинами та продовжує боротися й 

зараз. У період «карантину вихідного дня» по 

всій мережі магазинів було впроваджено без-

платну доставку в будь-яке місто країни, ма-

газини працюють за всіма вимогами каран-

тинних умов, також у Цитрусу є онлайн-ма-

газин, де можна проконсультуватися та замо-

вити будь-який товар без потреби зайвий раз 

контактувати з іншими людьми. 

Висновки. У дослідженні висвітлено й 

удосконалено методичні складові форму-

вання цін на товари і послуги компанії Цит-

рус на ринках високотехнологічної електро-

ніки. Визначено цілі ціноутворення, проана-

лізовано попит на товари, ціни конкурентів; 

проведено вибір методу ціноутворення, ціно-

вої стратегії та встановлення остаточної ціни 

на товари. У науковій роботі проаналізовано 

роботу магазинів Цитрус та сформульовано 

комплекс рекомендацій щодо розробки мар-

кетингової цінової політики. Оцінено марке-

тингову діяльність мережі магазинів елект-

роніки та побутової техніки та її асортимент 

товарів та послуг. У проєкті проаналізовано 

формування ціни на смартфони. У дослід-

женні висвітлено й удосконалено методичні 
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складові формування цін на товари і послуги 

компанії Цитрус. 

Встановлено, що Цитрус використовує 

комплекс заходів із цінового стимулювання 

збуту: знижки (святкові, сезонні, знижки на 

додаткові товари при покупці певного то-

вару, чорна п'ятниця), бонусна програма (бо-

нуси за встановлення мобільного додатку, 

кешбек від покупок, оплата бонусами до 50% 

від суми, купони за виконані завдання на 

сайті: написати відгук і т. п., бонуси на День 

народження, за реєстрацію). У магазинах  

Цитрусу ціни на товари встановлені на рівні 

конкурентів. Багато споживачів обирають 

магазини, де нижче ціни, тому для залучення 

нових клієнтів було б доцільно знизити ціни 

на товари та послуги, які надаються. 
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MARKETING PRICING FOR PRODUCTS OF THE CITRUS STORE CHAIN IN THE 

UKRAINIAN HIGH-TECH ELECTRONICS MARKET 
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Methods. The article uses the following methods and tools of scientific research: competitive 

analysis – to identify competitors and their pricing models for various groups of electronics products; 

consumer survey – to identify consumer preferences for purchasing smartphones; standard methods 

of statistical information processing – for establishing consumer preferences; quantitative market 

analysis – for the research of the reaction of consumers to the price of smartphones by calculating the 

coefficients of price elasticity and income elasticity for high-tech electronics products. 

Results. The analysis of marketing activities of the main competitors of Citrus stores was car-

ried out. There was investigated the marketing price formation in the Citrus retail network, as well as 

the main parameters of the market, where the company operates. The survey of customers in the 

Dnipro region revealed their preferences for purchasing smartphones. There was substantiated the 

necessity of the company's transition to the strategy of variable prices and application of the method 

of Customer Perceived Value Pricing based on the marketing research of customer perception of the 

product price. It is offered to use the strategy of “price convergence” within the product lines of Citrus 

Company. 

Novelty. Recommendations for improving the formation of prices for Citrus store are given, 

the price risks in conditions of unrecognized and unstable marketing environment are revealed, the 

ways to solve them are suggested. 

Practical value. This analysis allows Citrus to turn to a more effective pricing strategy of be-

havior in the Ukrainian market of high-tech electronics, which was manifested in the formation of the 

strategy of variable prices, i.e. setting prices for goods that are lower than those of competitors. Meth-

odological components of pricing of goods and services of Citrus can be used in the marketing activity 

of other companies.  

Keywords: marketing pricing, store network, high-tech electronics, customer loyalty, pricing 

strategy. 
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЗАСТОСУВАННЯ РЕКЛАМИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  

 
О. А. Підлісна, к. т. н., доцент, КПІ ім. Ігоря Сікорського, alepokiev@gmail.com,  

orcid.org//0000-0003-2814-368X, 

А. О. Виборнов, бакалавр, КПІ ім. Ігоря Сікорського, andrvyb@ukr.net 

 

Методологія дослідження.  Основними методами виконання дослідження є: порівня-

льний аналіз існуючих бізнес-моделей рекламної діяльності, групування даних з метою їх 

оцінки – при систематизації й узагальненні результатів дослідження, а також неформальні 

(інтуїтивні) методи прогнозування − при формуванні вибірки для спостереження і аналізу 

тенденцій формування бізнес-моделей рекламної діяльності. 

Результати. Робота присвячена дослідженню сучасних інструментів рекламування то-

варів, робіт, послуг через соціальні мережі. Метою дослідження є визначення тенденцій фор-

мування бізнес-моделей рекламної діяльності юридичних осіб у соціальних мережах. Основ-

ним завданням є дослідження інструментів просування товару / послуги у соціальних мере-

жах, підвищення лояльності за допомогою соціальних мереж. У статті надано результати 

аналізу тенденцій формування бізнес-моделей рекламної діяльності юридичних осіб у соціа-

льних мережах. Показано, як зміна структури користувачів Internet-простору за віком впли-

ває на формування рекламної політики суб’єкта господарювання. Визначено протиріччя між 

сутністю соціальних мереж і особливостями організації рекламної діяльності юридичних 

осіб. Показана роль сучасних ІТ-технологій, таких як Meta-всесвіт, чат-боти, автоматизовані 

воронки продажу і застосування систем штучного інтелекту для вирішення цих протиріч. 

Оцінено економічну доцільність застосування сучасних інструментів формування лояльності 

споживачів до діяльності юридичних осіб через соціальні мережі шляхом надання останнім 

рис соціально адаптованих суб’єктів ринку.  

Новизна. В роботі показана нагальність наукового дослідження сучасних дефініцій 

«соціальна мережа», «суб’єкт господарювання і його аватар у соціальній мережі». Відповід-

но до світових тенденцій інституціонального захисту персональних даних споживачів в  

Іnternet-просторі визначено очікувані зміни поведінки суб’єктів господарювання у соціаль-

них мережах і роль технологічних компаній у цьому процесі.   

Практична значущість. Зазначені тенденції об’єктивно впливатимуть як на організа-

ційні структури суб’єктів господарювання, так і на формування бізнес-моделей В2С спілку-

вання. Результати дослідження цікаві як для представників середнього і великого бізнесу, так 

і для наукової спільноти у напрямі формування теоретичного наукового підґрунтя сучасних 

рекламних процесів. Наступним кроком розвитку наукової думки повинно стати розуміння, 

наукове дослідження й обґрунтування відмінностей між фізичною особою і її відбитком         

(відображенням) в Internet-просторі. 

Ключові слова: Internet-простір, інтернет-реклама, соціальні мережі, лояльність, Meta-

всесвіт, чат-бот, воронка продажу, штучний інтелект, аватар, бізнес-модель рекламної діяль-

ності. 

 

Постановка проблеми: Індустрія 4.0 

задекларувала впровадження кіберфізичних 

систем (CPS) у виробничі процеси [1], спро-

вокувавши Четверту індустріальну револю-

цію з проникненням інформаційно-

комунікаційних технологій у всі сфери жит-

тя. Економіка сталого розвитку стверджує, 

що фізичний розвиток  має  межі і  тільки  

економіка  знань може розвиватися безмеж-

но [2]. Таким  чином, розвиток Internet-прос- 
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тору стає ключовим аспектом розвитку еко-

номік. Деякі суб’єкти ринку розвивають са-

ме Мeta-всесвіт [3], деякі концентруються 

на прикладному вимірі. Пандемія COVID-19 

спровокувала одночасний перехід у віртуа-

льний світ 90% населення планети [4].  Змі-

нилися  акценти взаємодії суб’єктів ринку, а 

значить, змінилися і підходи до вибудову-

вання стратегії такої взаємодії [5]. Лідерами 

ринку стають не виробничі, а сервісні ком-

панії [6,7].  

Це стосується і реклами. Реклама в ін-

тернеті розрізняється за схемами взаємодії 

учасників, складністю налаштування і ве-

дення компанії, тощо. Реклама в інтернеті є 

частиною сучасного розвитку ринку. Але 

невизначеним залишається, який саме вид  

інтернет-реклами обрати для тієї чи іншої 

мети. Такий вибір є актуальним для підпри-

ємців малого, середнього та, навіть, велико-

го бізнесу.  

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Питання ефективності  реклами в 

інтернеті розглядали Р. Я. Баран [8], І. І. Но-

ваківський [9], Зозульов О. В. [10], Ковшик 

В. І. [11], Албітов А. [12] та інші. В цих ро-

ботах розглянуті види інтернет-реклами та 

проаналізована вартість різних варіантів 

рекламних оголошень, але у них не було 

розглянуто рекламу у соцмережах та розпо-

діл ринку реклами України за видами носіїв 

реклами, тенденції його змін.  

 Соціальні мережі стають невід’ємною 

частиною бізнес-середовища. Розуміння 

доцільності соціального спілкування лежить 

в основі розвитку соціального маркетингу 

[13], крауд-маркетингу [14], нейромаркетин-

гу.  Підприємцям рекомендують виділяти 

окремі організаційні структури з функціона-

льними обов’язками  забезпечення соціаль-

ного іміджу суб’єкта господарювання,  ви-

світлення його діяльності на  сайтах, тема-

тичних форумах, у соціальних мережах.  

Автори представленого дослідження 

висунули гіпотезу, що на тлі індивідуалізації 

процесів виробництва на вимогу формуван-

ня креативно розвиненого суспільства по-

винні індивідуалізуватися і рекламні компа-

нії виробників [15].  Економіка сталого роз-

витку вимагає узгодження перспективних 

інновацій із можливостями фізичних систем 

виробництва. Тобто, з метою раціонального 

використання природних ресурсів виробни-

цтво переходить до індивідуалізації замов-

лень, одиничного або легко модифікованого 

серійного виробництва. Таким чином, біль-

шість виробників намагатимуться зайти у 

сегмент В2С взаємодії. І соціальні мережі 

стають актуальним інструментом форму-

вання такої взаємодії.  

Формулювання мети статті. Метою 

представленого дослідження є визначення 

тенденцій формування бізнес-моделей  рек-

ламної діяльності юридичних осіб у соціа-

льних мережах. Дослідження інструментів 

просування товару/послуги у соціальних 

мережах, підвищення лояльності за допомо-

гою соціальних мереж і ефективності засто-

сування штучного інтелекту як інструмента  

маркетингу саме у соціальних мережах. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. За підсумками 2019 року обсяг єв-

ропейського ринку інтернет-реклами пере-

вищив 64 млрд євро і виріс на 12,3% в порі-

внянні з 2018 роком [16]. За  даними [12] 

основними користувачами інтернету є люди 

віком від 18 до 44 років (78% усіх користу-

вачів) (табл.1).  

Таблиця 1  

Структура Internet-користувачів за віком  

Вік користувачів 

Іnternet 

Частка користувачів 

певного віку, % 

Вік користувачів 

Іnternet 

Частка користувачів 

певного віку, % 

< 16 3,5 35…44 14,0 

16…17 6,0 45…54 8,0 

18…20 14,0 55…64 3,0 

21…24 21,0 65…74 1,5 

25…34 29,0 Разом  100,0 

Джерело [12]. 

 

Відповідно до оновленої [17] вікової 

класифікації ВОЗ молодий вік особи стано-

вить 25−44 роки. Тобто, зазначена [12]      

структура розподілу користувачів інтернету 
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за віком, яка б важко піддавалася аналітич-

ній обробці при визначенні молодого віку до 

30…35 років, стає логічною і  обґрунтова-

ною. З урахуванням того, що 70% користу-

вачів інтернету мають вищу або незаверше-

ну вищу освіту, 75% є кваліфікованими пра-

цівниками, керівниками або студентами 

ЗВО [12] і, одночасно, це все молоді люди, 

то     формування рекламного контенту в 

Internet-просторі вимагає специфічної, при-

таманної саме такій категорії споживачів, 

парадигми. І інтернет-реклама, крім тарге-

тованості, повинна бути здатною до глибо-

кого сегментування  потенційних спожива-

чів у реальному вимірі часу і враховувати 

швидкість сприйняття інформації обраною 

цільовою аудиторією. Таке сегментування 

здійснюють за частотою показу, за днями 

тижня, за часом доби, за географією (для 

регіональних підприємств)  тощо. Але поки 

не беруть до уваги розуміння  вікового,  

освітнього і кваліфікаційного  розподілу 

аудиторії.  Цільовими  майданчиками про-

сування підприємств обирають корпоратив-

ні сайти, цільові фахові майданчики. Розу-

міння молодого віку суб’єкта internet-

простору, розуміння тенденцій розподілу 

особами молодого віку життєвого часу між 

професійною діяльністю і особистим жит-

тям − формує нові концепції взаємодії про-

фесійного і особистого просторів суб’єктів 

ринку. 

Ефективність інтернет-реклами оці-

нюють за допомогою коефіцієнтів CTR 

(click through rate, показник клікабельності 

банера, співвідношення між кількістю де-

монстрацій банера і кліками по банеру) і 

CPC (cost per click, ціна переходу (кліка) з 

банера, обчислюється при виході з поточно-

го банера на конкретному майданчику і ціни 

CTR за 1000 демонстрацій банера). Ціна 

реклами залежатиме від показника CTR та 

популярності ресурсу, на якому розміщува-

тиметься рекламний контент. За даними [9] 

для рекламного «розкручування» корпора-

тивного сайту зазвичай використовуються: 

реєстрація в пошукових системах і рейтин-

гах (з метою використання їх баз даних), 

обмін посиланнями, внесення до тексту і 

заголовка ключових слів, розміщення плат-

них посилань на популярних Web-серверах, 

вказівка адреси електронної пошти і сайту у 

всіх рекламних зверненнях, листах, на візи-

тках тощо. Очікувана вартість розміщення 

власного сайту становить близько 100 дол. 

СЩА. Структура надання інформації на ко-

рпоративному сайті передбачає розгалуже-

ність сторінок, мапу сайту, логіку представ-

лення іміджевої і техніко-технологічної ін-

формації.  Дія  інструментів реклами на ко-

рпоративних сайтах спрямована  на  форму-

вання у споживача    уявлення про підпри-

ємство як надійного  партнера, на підтвер-

дження серйозності його ринкових намірів. 

Знайомство споживача із корпоративним 

сайтом  стає тривалим і свідомим процесом.   

Реклама в соціальних мережах є одним 

із видів інтернет-реклами [18] і частка її не-

ухильно зростає. В ході виконання цього до-

слідження автори ставили завдання  визна-

чити особливості просування підприємств у 

соціальних мережах, економічну ефектив-

ність і доцільність застосування соціальних 

мереж для підвищення лояльності. Окремо 

розглянемо вартість і доцільність застосу-

вання штучного інтелекту для спілкування у 

соціальних мережах.  

Сума інвестицій в рекламу в соціаль-

них мережах формується, як і для сайтів,  

рівнем показників CTR  і СРС, але варіюєть-

ся вже в межах 500…5000 дол. США. Так, 

вартість реклами в мережі Instagram [19] на 

30 діб при охопленні до 5 мільйонів перег-

лядів коштуватиме 30 тис. дол. США, а при 

охопленні біля 120 тис. споживачів – 600 

тис. дол. США. 

Дослідження показало, що соцмережі 

пропонують два основні види реклами – це 

придбання рекламних послуг у адміністрації 

мережі і придбання  реклами у блогерів 

(приватні сторінки з великою кількістю під-

писників). Перевага першого варіанта – це 

можливість обирати регіон, вік та інтереси 

споживачів реклами. Перевага другого варі-

анта – сформована цільова аудиторія (зале-

жно від роду діяльності цього блогера),  ши-

рока варіативність ціни реклами (від 10 дол. 

США) і можливість індивідуалізації форма-

ту оголошення.  Втім у  корпоративних 

суб’єктів  є можливість формувати власні 

сторінки у соціальних мережах як допов-

нення до основного сайту компанії або про-

дукту. І саме такі дії – наближення до потен-

ційного споживача, надання підприємству 
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рис фізичної особи, суб’єктивні розповіді 

про об’єктивні ринкові дії – можуть підви-

щити лояльність до бренду, продук-

ту/послуги. Цікавим є те, що лояльність по-

силює довіру і готовність «пробачати» мож-

ливі недоліки. А пробачати фізичній особі 

легше, ніж юридичній (без-особистістній). 

Соціальні мережі стають ідеальним місцем 

для вибудовування підприємствами стосун-

ків з кінцевим споживачем.  

Авторами було досліджено 100 акаун-

тів підприємств у мережі Instagram: з них 30 

– це виробники продукту, 20 – сервісні під-

приємства, 50 – торговельні інтегратори. 

Вибірка зроблена довільно, за критеріями 

споживчого інтересу в умовах дистанційно-

го життя країни у 2020−2021 роках. Класи-

фікація підприємств має наступний вигляд: 

20% – це ФОПи, 80% − юридичні особи, з 

яких 90% це малі підприємства і 10% – під-

приємства середнього бізнесу [20].  

Аналіз акаунтів підприємств у соціа-

льних мережах засвідчив, що основною 

проблемою спілкування із потенційними 

споживачами є невміння юридичної особи 

мислити як фізична особа. Диктат виробни-

ка у спілкуванні прослідковується на 70% 

акаунтів юридичних осіб. І якщо на корпо-

ративному сайті споживач очікує структу-

рованої інформації і контакту із працівни-

ком підприємства  жорстко за розкладом 

роботи підприємства, то у соціальних мере-

жах сутність соціального середовища пе-

редбачає саме розмову, а не повідомлення, 

розповідь, а не лекцію.  Для того, щоб сфо-

рмувати лояльність, необхідно під-

тримувати спілкування, ділитися планами і 

переживаннями керівного складу підприєм-

ства, бути учасником соціального життя 

громад споживачів. Найманий працівник не 

готовий вести спілкування із споживачем на  

рівні «людина-людина». Так, в ході вико-

нання дослідження, при формуванні запиту 

у соціальній мережі Instagram до юридичної 

особи відповідь не надійшла у 10% випад-

ків, надійшла із запізненням (з урахуванням 

робочого дня підприємства) − у 21%. Такі 

дії суб’єкта господарювання викликають 

емоційний супротив з боку споживача, втра-

ту довіри і уваги до підприємства. Активне    

спілкування зі споживачами регулярно ве-

дуть тільки юридичні особи, акаунти яких 

зареєстровані як іменні акаунти керівників 

цих підприємств (до 1,5 % досліджених ака-

унтів). І це власники середнього бізнесу. 

Таку динаміку можна пояснити наступним 

чином. Власники середнього бізнесу прой-

шли етап початкового масштабування, усві-

домлюють роль самого власника у форму-

ванні стратегії розвитку. Власники малого 

бізнесу ще не можуть вийти з рутини опера-

ційного управління підприємством. А от 

специфіка роботи великого бізнесу у соціа-

льних мережах потребує додаткового дослі-

дження.  

Для вирішення конфлікту між приват-

ними інтересами найманого працівника і 

інтересами підприємця у соціальні мережі 

перейшли чат-боти. Чат-бот – це система, в 

якій споживач і підприємство обмінюються 

повідомленнями в системі «людина – 

комп’ютер». Чат-боти дають відповіді на 

поширені питання, нівелюють емоційність    

спілкування, вивільняють найманих праців-

ників для вирішення нестандартних ситуа-

цій з клієнтом.  Також важливим фактом є 

те, що підтримка чат-ботів є безоплатною, 

якщо використовувати, наприклад, месен-

джер Telegram. Цей месенджер  має  просту  

інструкцію [21] зі створення чат-ботів, і зро-

бити це може людина без спеціальної освіти 

або підготовки. Ефективність застосування 

чат-ботів як на сайтах, так і в соціальних 

мережах, формується вартістю сформовано-

го текстового наповнення бота і вартістю  

розвитку текстів спілкування.    

Для підтримки соціального спілку-

вання на акаунтах соціальних мереж  запро-

ваджують також ситуативні або автоматизо-

вані «воронки продажу». «Воронка прода-

жу» – це шлях, який проходить середньоста-

тистичний споживач від моменту привер-

тання уваги до придбання: увага, формуван-

ня зацікавленості, бажання, придбання. Ав-

томатизована воронка продажу переводить 

соціальне спілкування у простір технологіч-

них рішень. Програмна методологія Googe 

під назвою  See-Think-Do-Care [22] як раз є 

таким комплексом інструментів. Він, до то-

го ж, може ефективно поєднувати соціальну 

мережу із корпоративним сайтом. Також 

окремі програми допомагають аналізувати 

ефективність публікацій саме у соціальних 

мережах (Popsters, LIVEDUNE, інші), пла-
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нувати публікації (SMM_PLANNER) тощо.  

Соціальна мережа, як середовище особисті-

сного спілкування, спирається на відгуки, 

зворотній зв'язок, є платформою для про-

грам лояльності (конкурсів – розіграш при-

зів), знижок за активність на сторінках,  ре-

пост (поширення серед своїх друзів) сторін-

ки. Для соціального спілкування важливим є 

дотримання трендів такого спілкування, 

«челенджів» [23]. Для ведення соціальних 

мереж та застосування воронки продажу, 

яка спирається  або тільки на соціальні ме-

режі, або поєднує соціальну мережу і кор-

поративний сайт – компанії часто наймають 

окремих працівників, так званих контент-

менеджерів. Такі співробітники ведуть сто-

рінки та застосовують програми для аналізу 

ефективності публікацій у соціальних мере-

жах. За інформацією [24], середня зарплата 

такого контент-менеджера в Україні стано-

вить 5–6 тисяч гривень (150 − 200 дол. 

США), що є допустимо малими затратами 

для великих компаній, особливо з урахуван-

ням того, наскільки ці інструменти є дієви-

ми при правильному застосування. 

Ще одним інструментом роботи юри-

дичних осіб у соціальних мережах є залу-

чення можливостей штучного інтелекту 

(АІ). Такі системи маркетингових комуніка-

цій виключають «пасивний саботаж» най-

маного працівника у спілкування з клієнтом, 

персоналізують рекламні інструменти і та-

ким чином впроваджують індивідуальний 

підхід у рекламний простір.  Системи штуч-

ного інтелекту здатні контролювати та 

управляти процесами просування, створення 

відгуків, формування персональних рекоме-

ндацій споживачам. Можуть формувати пе-

рсоналізований медіа-матеріал (описи това-

рів на основі запиту характеристик), узго-

джувати замовлення, оптимізувати доставку 

тощо. Швидкість реагування на запити спо-

живачів формує лояльність з боку спожива-

ча, а значить, підтримує стандарти соціаль-

ного спілкування.   Штучний інтелект пос-

тупово буде задіяний як представник і  ви-

робника, і споживача в Іnternet-просторі з 

організацією спілкування в реальному часі 

вже між відображеннями учасників ринку 

(через їх аватари).  Таким чином, залучення 

штучного інтелекту  як інструменту реклами 

призводить до усвідомлення сталого парт-

нерства між ним і людиною. Отже, сучасні 

інструменти рекламної діяльності у соціаль-

них мережах спрямовані саме на надання 

юридичним особам рис соціальних, суспіль-

но адаптованих суб’єктів. Ці процеси змі-

нюють уявлення про вже сталі бізнес-моделі 

організації  рекламної  діяльності В2В, В2С. 

Активно впроваджувані моделі М2М 

(Machines toо Machine) стають    вузько спе-

ціалізованими.  І, можливо,  наступним кро-

ком є (В-АІ)2С або (В-АІ)2(С-АІ).  Такі сис-

теми прибирають багаторівневі канали про-

сування, закріплюють індивідуалізацію за-

питів у спілкуванні виробника і споживача. 

Формують паритет у системі потреба – по-

пит. Але для коректного формування або 

отримання замовлення представник суб’єкта 

ринку в  Internet-просторі (аватар із застосу-

ванням штучного інтелекту) повинен бути 

адаптованим до емоційних і інтелектуаль-

них здібностей споживача. І це не повинен 

бути усереднений портрет клієнта або виро-

бника. Таким чином, індивідуалізація запи-

тів, пропозицій, виробництва і споживання 

стає дійсно  об’єктивною  реальністю.  

Оскільки юридичні особи вчяться пра-

цювати у соціальних мережах, Європарла-

мент ухвалив у першому читанні пропози-

цію про заборону деяких видів таргетованої 

реклами [25]. Цей законопроєкт обмежить 

доступ банків даних, таких як Google, 

Amazon, Meta (Facebook) та інші, до  конфі-

денційної інформації споживачів (особливо, 

якщо відсутній офіційний дозвіл цих спожи-

вачів) під загрозою штрафу до 6% їх валово-

го доходу. Подібний законопроєкт обгово-

рюється і у США [26]. Такі ініціативи сти-

мулюють формування нових бізнес-моделей 

роботи юридичних осіб у соціальних мере-

жах на засадах конфіденційності, достовір-

ності і модерації контенту. Інституційні за-

ходи повертатимуть соціальні мережі у поле 

соціальних аспектів економіки сталого роз-

витку.  

Висновки. Дослідження показали, що 

юридичні особи активно долучаються до 

роботи у соціальних мережах з метою фор-

мування кола потенційних споживачів їх 

товарів/послуг. Основним недоліком такого 

долучення є невідповідність організаційних 

засад функціонування юридичної особи, як 

підприємства, очікуванням потенційних 
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споживачів від спілкування у соціальних 

мережах.  Дисонанс між очікуваннями спо-

живача через наділення юридичної особи 

рисами соціального об’єкту і реальними 

діями цієї юридичної особи в соціальній 

мережі  не тільки не формує очікувану лоя-

льність з боку потенційного споживача, а, 

навпаки, може викликати емоційний супро-

тив споживачів і нанести шкоду репутації 

підприємства. З метою адаптації юридичної 

особи до поведінки фізичної особи сучасні 

бізнес-моделі рекламної діяльності пропо-

нують вилучення найманого працівника із  

ланцюжка  «власник підприємства – спожи-

вач товару/послуги». 

Усвідомлення суб’єктами господарю-

вання ролі соціальних мереж як інструменту 

привертання уваги споживачів, формування 

лояльності до виробника, ролі  особи влас-

ника підприємства у формуванні стратегії  

розвитку – все це спонукає підприємства  

виходити у мережі на пряме спілкування з 

потенційним  споживачем,  реєструвати  

особисті сторінки,  формувати  персональні  

акаунти. Таким чином, модель В2В зміню-

ється на модель В2С і формує індивідуалі-

зацію виробничих процесів відповідно до 

тенденцій розвитку сучасного економічного 

середовища.  

Законодавче регулювання доступу 

суб’єктів господарювання до конфіденцій-

ної приватної інформації споживачів фор-

муватиме нові системи спілкування між 

споживачем і підприємством як суб’єктами 

ринку із застосуванням штучного інтелекту. 

Формування Meta-всесвіту, застосування 

доповненої і віртуальної реальності (AR, 

VR), переведення спілкування (у тому числі 

і у соціальних мережах) на рівень  спілку-

вання комп’ютерних представників (ава-

тарів, систем з елементами штучного інте-

лекту) може як вирішити, так і поглибити 

кризу персоналізації і конфіденційності на 

ринку товарів/послуг.  

Наступним кроком розвитку наукової 

думки повинно стати розуміння, наукове 

дослідження і обґрунтування відмінностей 

між фізичною особою і її відбитком (відо-

браженням) в Internet-просторі.  Юридичне 

визначення підприємства як суб’єкта ринку і 

віртуального акаунту цього підприємства як 

суб’єкта міжособистісного спілкування стає 

нагальним завданням наукового середови-

ща. 
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ANALYSIS OF TRENDS IN THE USE OF ADVERTISING IN SOCIAL NETWORKS 
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Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 

 

Methods. The main methods of research are: comparative analysis of existing business 

models of advertising, grouping data to evaluate them – in systematizing and summarizing research 

results, as well as informal (intuitive) forecasting methods – when forming a sample for observation 

and analysis of trends in the formation of business models of advertising. 

Results. The work is devoted to the study of modern tools for advertising works, goods, ser-

vices through social networks. The purpose of the study is to determine the trends in the formation 

of business models for the advertising activities of legal entities in social networks. The main task is 

to study the tools for promoting goods / services in social networks, increasing loyalty through so-

cial networks. The article presents the results of the analysis of trends in the formation of business 

models of advertising activities of legal entities in social networks. It is shown how a change in the 

factors of the economy of sustainable development, in particular the age distribution of the popula-

tion, affects the formation of the advertising policy of a business entity. The contradiction between 

the meaning of the concept of «social network» and the peculiarities of the organization of advertis-

ing activities of legal entities is determined. The role of modern IT technologies, such as the Meta-

universe, chat-bot, automated sales funnels and the use of artificial intelligence systems to solve the 

indicated contradictions, is shown. An attempt was made to evaluate the economic efficiency of 

using modern tools to form consumer loyalty to the activities of legal entities through social net-

works by giving the latter the features of socially adapted market entities.  

Novelty. The paper stresses the necessity of studying modern definitions of «social network», 

«economic entity and its avatar in a social network». The next step in the development of scientific 

thought should be the understanding, scientific justification and study of the differences between an 

individual and his image in the Internet space. 

Practical value. In accordance with global trends in the institutional protection of consumer 

personal data on the internet, the expected changes in the behavior of business entities in social 

networks and the role of technology companies in this process are shown. The indicated trends will 

objectively influence both the organizational structure of a business entity and the formation of 

business models of B2C interaction. The results of the study are of interest both to representatives 

of medium and large businesses, and to the scientific community for the formation of a theoretical 

scientific basis for modern advertising processes. 

Keywords: Internet, internet advertising; social networks, loyalty, Meta-universe, chatbot, 

sales funnel, artificial intelligence, avatar, advertising business model. 

 

Надійшла до редакції  22.11.21 р. 

MARKETING______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2021,  №4174_________________________________________



УДК 339.138:331.1                                                              https://doi.org/10.33271/ebdut/76.175 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БРЕНДАМИ РЕГІОНІВ  

  
М. Є. Савченко, аспірант ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

 університет», nikolai777555@gmail.com, orcіd.org/0000-0001-7421-996X 

 

Методологія дослідження. Результати отримані за допомогою таких методів науко-

вого дослідження, як: метод загального та особливого – для пошуку схожих та відмінних 

складових процесу бренд-менеджменту у концепціях запропонованих різними вченими. 

Синтез та логіко-дедуктивний  – для формування власного алгоритму управління брендом 

регіону. 

Результати. У статті досліджено підходи до процесу формування брендів території 

та подальшого управління. Визначено, що бренд-менеджмент на сьогоднішній день є ва-

жливим питанням для дослідників та практиків у всьому світі, однак, не існує єдиного 

підходу до розуміння процесу брендингу, що дає поштовх до пошуку  нових методів та  

розробки нових моделей управління брендами країн та регіонів. Існують різні бачення 

побудови бренду регіону, які можуть базуватися як виключно на маркетингових діях, так і 

на цілісному розвитку регіону. Розглянуто головні етапи та принципи, на яких повинен 

базуватися бренд-менеджмент у сьогоденних реаліях. Запропоновано розглядати процес 

брендингу через три головні складові: функціональну, координаційну та комунікативну. 

Розглянуто як класичні, так і нові підходи до процесу брендингу. Сформовано власне ба-

чення процесу управління брендами територій для підвищення їхньої привабливості серед 

цільових груп у майбутньому і, як наслідок, досягнення соціально-економічного розвитку 

регіону. Визначено вплив стейкхолдерів на розвиток бренду території та розглянуто варі-

анти їх взаємодії для досягнення спільних цілей. 

Новизна. У ході вивчення проблеми побудови сильного бренду регіону було запро-

поновано власний алгоритм управління брендами територій. 

Практична значущість. Запропоновані результати можуть бути використані ор-

ганами державної та місцевої влади для побудови брендів регіонів та залучення додатко-

вих ресурсів з їх допомогою. 

Ключові слова: брендинг території, бренд регіону, управління брендом території, 

регіональний бренд-менеджмент, маркетинг території. 

 

Постановка проблеми. Світова кон-

куренція між територіями за залучення ре-

сурсів спонукає державну та місцеву владу 

до пошуку нових інструментів розвитку ре-

гіонів. За останні десятиліття стало зрозумі-

ло, що процес вибору територій для життя, 

подорожей чи інвестицій подібний до про-

цесу вибору товарів. Саме тому для розвит-

ку привабливості території стали викорис-

товуватися маркетингові механізми і, як 

наслідок, розроблятися бренди територій. 

У світі є багато прикладів вдалого уп-

равління репутацією територій та розвитку 

їхніх брендів. Однак не існує універсального 

механізму створення та управління брендом 

регіону. Крім того нові реалії спонукають до 

пошуку нових ідей для реалізації процесу 

брендингу. Саме це обумовлює актуальність 

даної теми. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Хоча інтерес до процесу брендингу 

території з кожним роком зростає, у світі 

досить небагато науковців, що займаються 

даною проблематикою. Першими фундаме-

нтальними дослідженнями у напрямку по-

будови брендингу території  були роботи  
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таких західних вчених як: Саймон Анхольт 

та Кейт Дінні [11]. На пострадянському про-

сторі досить значні теоретичні та практичні 

дослідження у напрямку бренду міст були 

проведені Д. Візгаловим [8]. Маркетинг те-

риторії досить грунтовно розглянуто у робо-

тах А. Панкрухіна [4].  

Останніми роками інтерес до брендин-

гу територій зріс і серед українських вчених. 

У своїй дисертації бачення процесу    брен-

дингу території представила Г. Полішко [1]. 

Брендинг території у розрізі національної 

економіки представлено у роботах Г. Студі-

нської [7]. Над питанням механізму розроб-

ки бренду території працювала Ю. Л. Шато-

ва [3]. Брендинг території, як інструмент 

підвищення туристичної привабливості ре-

гіону розглянуто Т. А. Смирновою [5]. Се-

ред публікацій українських вчених останніх 

5 років можна виділити роботи Білявського 

В. М. [10], який дослідив територіальний 

брендинг, як інструмент розвитку регіону на 

прикладі Житомирської області. Цікавою 

роботою є дисертація Вакар Т. В. [2], у якій 

також запропоновано структурно-логічну 

модель брендингу сільських територій. 

Формулювання мети статті. Метою 

роботи є аналіз теоретико-методичних основ 

управління брендами регіонів та побудова 

алгоритму реалізації даного процесу на пев-

ній території.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Головною особливістю брендингу 

території порівняно з комерційними брен-

дами є те, що розвиток брендів територій 

неможливо створити повністю штучно. Од-

нак управління репутацією країн та регіонів 

цікавить науковців і державних управлінців 

по всьому світу. З розвитком маркетингу та    

брендингу, за останні десятиліття це питан-

ня набуло ще більшої актуальності. 

Наукові та практичні дослідження 

призвели до появи різних теорій в управлін-

ні брендами територій і формування прин-

ципів і стратегій їх створення. Кожен автор 

ставить у пріоритет різні складові процесу 

брендингу та розділяє його на різні етапи. 

Зокрема, Г. Г. Полішко виділяє три принци-

пи, на яких повинен будуватися брендинг, а 

саме: системність, функціональна та інсти-

туційна детермінованість, внутрішня та зов-

нішня транспарентність [1, с.140]. 

 Досить детально процес брендингу 

на прикладі сільських територій описаний Т. 

В. Вакар, яка виділила три рівня атрибутів     

брендингу територій, пов’язаних із форму-

ваням: 

– візуального та асоціативного 

сприйняття цільовою аудиторією; 

– образу та репутації в контексті уні-

кальних територіальних особливостей; 

 – складової патріотизму [2  с.7]. 

На думку авторки існує чотири етапи 

формування брендингу території, які поді-

ляються на менші кроки, представлені на 

рис.1. 

Шатова Ю. Л. та Карпищенко М. Ю. 

пропонують  сім етапів брендингу, які 

включають: стратегічне планування, прове-

дення досліджень, розробку платформи бре-

нду,   розробку ідентичності бренду; розро-

бку креативної стратегії бренду, розробку 

медіа-стратегії, просування та моніторинг 

бренду [3].  

Недоліком даної концепції є те, що во-

на базується, в першу чергу, на маркетинго-

вих комунікаціях, залишаючи поза увагою 

економічний та соціальних аспект бренду-

вання регіонів, в той час, як соціально-

економічний розвиток територій є першоче-

рговою складовою у формуванні бренду 

регіону. 

Досить цікавим підходом до просуван-

ня території є підхід запропонований А. П. 

Панкрухіним, який включає  в якості етапів 

вибір цілей та задач просування; визначення 

цільових аудиторій; розробку програми у 

відповідності до потреб цільових аудиторій; 

вибір технологій та інструментів для реалі-

зації програми; оцінку ефективності про-

грами [4, с.384].  При цьому автор зазна-

чає, що програма просування міста виходить 

зі стратегії його розвитку, яку повинна фор-

мувати місцева адміністрація [4, с.384]. В 

даному випадку важливим є те, що процес 

просування засновано в першу чергу на ро-

зумінні цільових груп. 

Т. А. Смирнова та І. Ю. Приварникова 

бачать процес брендингу через діагностику 

ситуації та формування цілей брендингу;   

формування сутності бренду;  стратегічний 

план із просування бренду; реалізацію стра-

тегічного плану; оцінку ефективності сфор-

мованого бренда. [5]. Авторами описано 
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процес діагностики існуючого іміджу тери-

торії, що є дуже важливим, адже вже існую-

че сприйняття території має стати фундаме-

нтом для брендингу в майбутньому. 

 

 
Рис. 1. Структурно-логічна модель брендингу сільських територій [2,  с.7] 

 

Ще одним цікавим підходом до фор-

мування бренду є підхід С. В. Карпової, яка 

виділяє наступні етапи брендингу: відбір 

цільових аудиторій брендингу; аналітичний 

етап, аналіз зацікавлених сторін (стейкхол-

дерів), визначення критеріїв успішності 

брендингу; формування ідентичності брен-

дингу; визначення джерел отримання інфо-

рмації про бренд цільовими групами  [6, 

с.356]. Перевагою даного підходу є етап 

аналізу стейкхолдерів, адже саме зацікавлені 

сторони є головним елементом у формуван-

ні та просуванні бренду територій. 

Г. Я. Студінська розглядає брендинг в 

першу чергу як частину економіки, і вважає, 

що бренд-орієнтована економіка держави 

має розвиватися на п’яти рівнях, де: на на-

но-рівні знаходяться бренди товарів; на 

мікро-рівні – компанії; на мезо-рівні – регі-

они; на макро-рівні – держава; на мега-рівні 

– світ [7, с.275]. На кожному із цих рівнів 

працюють різні вектори впливу, які забезпе-

чують розвиток брендів. 

Концептуальна модель  побудови  ус- 

пішного національного бренда Г. Г. Полі-

шко, яка включає три принципові блоки: 

1. Цілеутворювальний – де формують-

ся національна ідея, формується стратегія, 

державна програма та здійснюється конт-

роль. 

2. Функціональний – де проходить ро-

бота зі стейкхолдерами, їх координація та 

мотивація. 

3. Виконавчий – це управління репу-

тацією: маркетинг та дипломатія [1, с.141]. 

Формування ідео-

логії бренду 

 

Реалізація  

брендингу 

1.1. Культурологічно-ретроспективні дослідження унікальних особливо-

стей сільської території;  
1.2. Визначення потенційних партнерів, прихильників та потенційних бе-

нефеціаріїв брендингу сільських територій в межах майбутнього брендин-

гового альянсу;  
1.3. Визначення перспективних напрямів бізнесу, складання бізнес-

проєктів та проєктів соціально-економічного розвитку території.  

Формування бренду 

з можливих альтер-

натив 

2.1. Створення бренду як поетапного процесу;  
2.2. Інформаційна підтримка проєкту;  
2.3. Визначення принципів партнерства та формування брендингового 

альянсу;  
2.4. Розробка контрактних умов співпраці. 

Розробка стратегії 

брендингового 

проекту в межах 

функцій бренд-

менеджменту 

3.1. Ідентифікація цілей і завдань проєкту;  
3.2. Формування інвестиційних ресурсів проєкту та стратегій реалізації 

інвестицій;  
3.3. Формалізація контрактних умов для забезпечення соціального ефекту 

від проєкту, у т. ч. здійснення контролю, санкцій, можливості змін. 

4.1. Аналіз ефективності досягнення цілей проєкту;  
4.2. Розширення цільового впливу на споживача;  
4.3. Формування лояльності цільових споживачів та прихильників бренду;  
4.4. Здійснення бізнесу за пріоритетом розширення впливу бренду;  
4.5. Захист бренду від конкурентів;  
4.6. Удосконалення бренду та бренд-менеджменту з урахуванням нових 

умов ведення бізнесу;  
4.7. Фіксація і корегування зворотної системи формування соціального   

ефекту від проєкту. 
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Д. Візгалов виділив декілька стратегій 

формування брендингу. 

1. Адміністративна – коли у якості 

ініціатора формування бренду виступають 

органи влади; 

2. Брендинг, що ініціюється бізне-

сом. 

3. Громадянська – коли брендинг іні-

ціюється місцевими структурами чи особис-

тостями. [8, с.95]  

В залежності від ініціатора створення 

бренду можуть формуватися різні органи 

управління брендом. Крім того існують ме-

режева та ієрархічна структури брендингу. 

У першому випадку робота над створення    

бренду ведеться різними організаціями на   

рівних умовах, у другому – існує головний 

орган, якому підкоряються інші [8, с.101]. 

В Українських реаліях основним ініці-

атором брендингу є місцеві ради. Однак їх 

зусилля у більшості випадків не призводять 

до створення сильного бренду, хоча іноді 

здатні підвищити популярність самої влади. 

Ми пропонуємо розділити процес бре-

ндингу на три основні складові: координа-

ційна (менеджмент стейкхолдерів); функці-

ональна (розвиток регіону) та комунікативна 

(маркетингові комунікації). 

 

 
 

Рис. 2. Структура управління процесом брендингу території 

Джерело: розроблено автором 

 

Функціональна складова – це те, що Д. 

Візгалов [8, с.103]  називає зрощуванням  

бренду. Тут ведеться робота над інфрастру-

ктурою та простором регіону (архітектура та 

ін.); культурним життям; управлінням та 

соціальним партнерством. Ця складова бре-

ндингу орієнтується на реальні зміни у жит-

ті регіону і має бути частиною регіональної 

стратегії. 

Задача комунікативної складовою    

брендингу – вести двосторонню комуніка-

цію між стейкхолдерами та цільовими ауди-

торіями. В даному випадку можуть викорис-

товуватися класичні методи маркетингових 

комунікацій для висвітлення  подій та  фун-

кціональних змін, що відбуваються у регіо-

ні. З іншого боку важливим  завданням  ко-

мунікативної складової є моніторинг реаль-

них потреб цільових аудиторій для подаль-

шої їх реалізації відповідними органами. 

Завдання координаційної складової – 

постановка цілей та забезпечення єдності 

між усіма стейкхолдерами для ефективної 

побудови бренда регіону. 

Якщо розглядати процес брендингу 

території з позиції управління, то на думку 

автора, він повинен базуватися на принци-

пах маркетинг-менеджменту та включати: 

аналітичну функцію (дослідження цільових 

груп та конкурентоспроможності регіону), 

виробничу функцію (в даному випадку – 

створення регіональних благ); збутову фун-

кцію (просування та реалізація товарів і по-

слуг регіону); управлінську (планування, 

організація, мотивація та контроль, націлені 

на стейкхолдерів бренду). 

На нашу думку, процес брендингу       

можна представити алгоритмічною мо-

деллю, зображеній на рис. 3. 

Бренд території може формуватися іс-

торично, незалежно від зусиль влади чи ін-

ших стейкхолдерів у цьому напрямку. В та-

кому випадку цей процес є неконтрольова-

ним, а результат невідомим. 

Якщо ж говорити про цілеспрямований 

процес брендингу, то перше, що потрібно 

зрозуміти – для чого потрібен бренд? Сам 

по собі бренд не несе цінності і є лише ін-

струментом у досягненні цілей соціально-

економічного розвитку регіону. Тож пер-

шим етапом роботи над брендом має бути 

саме постановка цілей. 

 
 

Функціональна 

складова 
Координаційна 

складова 

Комунікаційна 

складова 
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Рис 3. Алгоритмічна модель побудови бренду території 

Джерело: розроблено автором 

 

Наступними кроками мають бути до-

слідження конкурентоспроможності, силь-

них та слабких сторін регіону, а також ана-

ліз іміджу регіону серед цільових груп, для 

подальшої його корекції. За Ф. Котлером 

маркетинг – це робота з ринком заради об-

міну, мета якої – задоволення людських по-

треб [9, с.29]. Тож неможна сформувати 

стратегію побудови бренду без розуміння 

своїх цільових аудиторій та їх потреб. 

Підготовчий етап 

Етап планування 

Етап реалізації 

Оцінка 

1. Постановка цілей брендингу 

2. Дослідження конкурентоспроможності та 

привабливості регіону 

3. Аналіз існуючого іміджу 

5. Визначення зацікавлених сторін та їх  

інтересів 

4. Визначення цільових аудиторій та їх потреб 

9. Розробка комунікативної стратегії з ЦА. 

8. Розробка стратегічного плану розвитку 

регіону 

7. Розробка комунікативної стратегії між 

стейкхолдерами  

6. Формування сутності бренду 

10. Реалізація плану розвитку бренду 

11. Оцінка ефективності брендингу 

12. Внесення коректив 

МАРКЕТИНГ______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2021, №4 179_________________________________________



 

Подібна ситуація складається і зі 

стейкхолдерами бренду. Їх зацікавленість в 

процесі брендингу завжди базується на пев-

них вигодах і розуміння інтересів стейкхол-

дерів стає основою їх подальшої мотивації у 

процесі бренд-менеджменту.  

Виходячи з інтересів груп стейкхолде-

рів кожної з них пропонуються свої цілі, 

стратегії та інструменти, а також формують-

ся свої комунікативні посилання [10, с.44]. 

Кейт Дінні вважає етап залучення стейкхол-

дерів ключовим у процесі брендингу [11, 

с.40]. Науковці поділяють групи стейкхол-

дерів на зовнішні та внутрішні [1, с.62]. 

Глобально стейкхолдерів брендингу регіону 

можна розділити на три рівня, до яких на-

лежать державний, приватний, громадський 

[1, с.161]. 

Основними комунікаційними каналами 

територій є туризм, приватний сектор, внут-

рішня і зовнішня політика, інвестиції та міг-

рація, культура, освіта та люди [11, с.36]. На 

основі цього вчені виділяють наступні групи 

стейкхолдерів: населення; представники 

місцевого бізнесу; територіальні органи 

влади; туристи; інвестори [10, с.44]. 

Цікаво, що населення та бізнес можуть 

бути як стейкхолдерами брендингу, зацікав-

леними у підвищенні привабливості терито-

рії, так і цільовою аудиторією, на яку напра-

влений брендинг. Тобто підвищення лояль-

ності певних цільових груп до території мо-

же призвести до того, що ці групи стають 

амбасадорами бренду. 

 Особливістю регіонального брендин-

гу є те, що стейкхолдерами можуть виступа-

ти не тільки регіональні органи влади, але й 

державні та місцеві.  При  цьому  державна 

влада може бути також цільовою аудиторі-

єю, за увагу якої бореться регіон. 

Внутрішня комунікація стейкхолдерів 

брендингу територій є важливим питанням, 

над яким працюють вчені різних країн. Ва-

жливість  даного питання розглянуто у ро-

боті А. П. Панкрухіна. Однак, автор робить 

акцент на комунікації апарату місцевої вла-

ди, як основного органу в просуванні тери-

торії, не торкаючись інших стейкхолдерів, 

що на нашу думку є недоліком [4, с.393].  

Залучення багатьох сторін у процес 

брендингу допомагає краще впоратися з 

недовірою щодо брендингових ініціатив та 

загального сприйняття бренду [11, с.43].  

До головних принципів організації 

партнерства серед стейкхолдерів відносять-

ся: всеохоплюваність та репрезентативність; 

довгострокова прихильність; загальне ба-

чення; спільна відповідальність; взаємна 

довіра; націленість та залученість; єдність 

комунікації; прийняття рішень та діяльність 

на користь бренду; інвестування на користь   

бренду; готовність оцінювати внесок та    

ефективність [11, с.38]. 

 На етапі планування процесу брен-

дингу першим кроком є формування сутнос-

ті бренду, його ідентичності. Цей процес 

повинен базуватися на вже існуючих особ-

ливостях регіону та визначенні векторів по-

дальшого розвитку, спираючись на потреби 

цільових аудиторій та бачення стейкхолде-

рів. На цьому ж етапі визначається, у який 

спосіб буде проходити координація та моти-

вація зацікавлених сторін та який саме орган 

буде відповідальним за це. 

 Далі формується програма регіональ-

ного розвитку, на основі маркетингових до-

сліджень. На сьогодні подібні програми вже 

існують у більшості областей України, що 

дає сподівання на подальший розвиток бре-

ндів регіонів. 

 Останнім кроком на етапі планування 

повинно стати формування комунікативної 

стратегії, яка має вирішити яким чином від-

буватиметься висвітлення змін у житті регі-

ону, які меседжі повинні лунати у засобах 

масової інформації, які засоби маркетинго-

вої комунікації і на якій території будуть 

застосовуватися та ін. Також на цьому кроці 

обговорюються варіанти символіки, лозун-

гів та бренд-буку регіону. 

 Етап реалізації може відбуватися на 

протязі декількох років чи навіть десятиліть, 

що вимагає великих зусиль та ресурсів. За 

цей час потреби цільових аудиторій можуть 

змінюватися, тому важливо постійно їх від-

слідковувати та вносити корективи в процес 

брендингу, не відходячи від основної стра-

тегії. 

 Висновки. На сьогодні брендинг є 

дієвим механізмом залучення додаткових  

ресурсів у регіон та підняття авторитету мі-

сцевої влади. 
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 Процес формування бренду території 

є досить складним і передбачає роботу як у 

сфері маркетингу, так і у сфері соціально-

економічного розвитку. Він вимагає залу-

чення багатьох зацікавлених сторін із при-

ватного та державного секторів та повинен 

базуватися на приципах партнерства. Це 

вимагає певної комунікації між стейкхолде-

рами та координації їхніх дій. Ініціаторами 

брендингу територій можуть виступати як 

представники місцевої влади, так і приватні 

особи. 

Бренд території не є самоціллю, а має 

служити для досягнення певних цілей. Саме 

тому першим етапом брендингу регіонів 

стає розуміння того, для чого необхідно бу-

дувати бренд. Такий підхід дозволяє якісно 

оцінити ефект від реалізації процесу брен-

дингу території. Формування бренду є ди-

намічним процесом, який вимагає контролю 

та внесення коректив, для збільшення його 

ефективності. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF BRAND           

MANAGEMENT OF REGIONS 

M. E. Savchenko, Post-graduate student, Ukrainian State University of Chemical Technology  

 

Methods. The results were obtained using such research methods as: general and special 

method – to find similar and different components of the brand management process in the concepts 

proposed by different scientists. Synthesis and logical-deductive – to form their own brand 

management algorithm in the region, based on existing techniques. 

Results. The article investigates the approaches to the process of territory’s brand formation 

and its further management. It has been determined that brand management is an interesting issue 

for researchers and practitioners around the world today. There is no single approach to 

understanding the branding process, which gives impetus to the search for new methods and 

development of new models of brand management in countries and regions. There are different 

visions of brand building in the region, which can be based solely on marketing activities and on the 

holistic development of the region. The main stages and principles on which brand management 

should be based in today's realities are considered. It is proposed to consider the branding process 

through three main components: functional, coordination and communication. 

The study examines both classic and new approaches to the branding process. There is 

formulated the author’s vision of the process of brand management of territories to increase the 

attractiveness of regions among the target groups in the future and, as a consequence, to achieve 

socio-economic development of the region. The influence of stakeholders on the development of the 

brand of the territory is determined and the options of their interaction to achieve common goals are 

considered. 

Novelty. In the course of studying the problem of building a strong brand of the region, our 

own algorithm for managing the brands of the territories was proposed, which is based on the 

experience and developments of other scientists. 

Practical value. The proposed results can be used by state and local authorities to build 

regional brands and attract additional resources with their help. 

Keywords: territory branding, region brand, territory brand management, regional brand 

management, territory marketing. 
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Методологія дослідження. Методологічний базис дослідження склали наукові конце-

пції з інноваційного розвитку підприємств. Результати дослідження ґрунтуються на загаль-

нонаукових та спеціальних методах. Зокрема застосовано методи узагальнення та порівняння 

– для формалізації теоретичних положень щодо інноваційної діяльності підприємств; методи 

аналізу й синтезу – для виявлення внутрішніх та зовнішніх факторів, що здійснюють вплив 

на процеси модернізації підприємств на основі принципів інноваційності, а також  при оцінці 

показників інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств та у міжнародних 

порівняннях. 

Результати. У статті розкрито сучасні тенденції інноваційної діяльності підприємств 

України у міжнародному економічному просторі. Визначено внутрішні і зовнішні фактори, 

що здійснюють вплив на процеси модернізації підприємств на основі  принципів  інновацій-

ності. Проаналізовано тенденції інноваційної діяльності підприємств з використанням між-

народних індикаторів, зокрема Глобального індексу інновацій. Оцінено інноваційну актив-

ність вітчизняних підприємств, зокрема структуру, джерела фінансування інноваційної дія-

льності промислових підприємств, тенденції зміни кількості підприємств, які впроваджували 

інновації. Проаналізовано напрями інноваційної діяльності в окремих зарубіжних країнах. 

Визначено тенденції зміни кількості впроваджених інноваційних продуктів вітчизняними 

підприємствами та підприємствами країн-членів ЄС. Окреслено основні характеристики роз-

витку міжнародних компаній в умовах інноваційності. 

Новизна. На основі узагальнення теоретичних положень  інноваційної  діяльності  віт-

чизняних підприємств та оцінки конкурентних позицій України за міжнародними індексами 

з урахуванням індикаторів інноваційної діяльності окреслено напрями підвищення рівня 

економічної ефективності інноваційної діяльності підприємств. 

Практична значущість. На основі проведеного дослідження визначено, що сучасний 

інноваційно-технологічний розвиток та розширення меж цифровізації вимагають від підпри-

ємств формування стратегічних пріоритетів,  спрямованих на інноваційно-технологічний 

розвиток для підвищення рівня економічної ефективності діяльності та конкурентоспромож-

ності, особливо у міжнародному економічному просторі. 

Ключові слова: підприємство, інноваційна діяльність, міжнародний економічний прос-

тір, міжнародний бізнес, інноваційний продукт. 
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Постановка проблеми. На сучасному 

етапі розвитку економіки одним із головних 

драйверів для підвищення рівня конкурен-

тоспроможності підприємств є їх інновацій-

на діяльність, особливо це актуалізується 

при виході у міжнародний економічний 

простір. Одним із стратегічних пріоритетів 

для  розвитку економіки країни в цілому та 

підвищення рівня життя та національного 

добробуту зокрема, є розвиток виробничої 

сфери та її технологічний рівень.  

Для розвитку підприємств важливим 

напрямом нині є впровадження інновацій-

них та цифрових технологій, адже це є одні-

єю з найважливіших конкурентних переваг. 

У міжнародному економічному просторі 

чітко відстежується зв’язок між рівнем еко-

номічного розвитку та інноваційної актив-

ності. З огляду на це, в контексті динамічно-

сті інноваційної активності, що зумовлено 

глобалізаційними процесами, оцінка іннова-

ційної діяльності підприємств України є 

актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Проблематика підвищення рівня кон-

курентоспроможності підприємств з ураху-

ванням кращих здобутків сфери інновацій 

розглядалась такими вченими як О. В. 

Ареф’єва [1], О. М. Вовк [1], І. С. Данілова 

[3], С. Т. Тульчинська та ін. Проте, процеси 

глобалізації, сучасні інноваційно-

цифровізаційні тенденції, інтелектуалізація 

економіки актуалізують необхідність дослі-

дження особливостей розвитку інноваційної 

діяльності підприємств у міжнародному 

економічному просторі. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є аналіз сучасних тенденцій іннова-

ційної діяльності вітчизняних підприємств,    

оцінка конкурентних позицій України за 

міжнародними індексами з урахуванням 

індикаторів інноваційної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Трансформаційні процеси, що нині 

відбуваються в економіці зумовлюють не-

обхідність використання інноваційних фак-

торів в процесі розвитку підприємств задля 

забезпечення належного рівня конкуренто-

спроможності як на внутрішньому ринку, 

так і в міжнародному економічному просто-

рі. Тобто, конкуренція зумовлює підприєм-

ства використовувати інноваційні продукти 

та технологічні розробки для збереження 

конкурентних позицій та підвищення рівня 

ефективності діяльності. 

На процеси модернізації підприємств 

на основі принципів інноваційності впливає 

ряд факторів [1, с.10]:  

– зовнішні (низький рівень підтримки 

НДДКР ті інноваційного розвитку з боку 

держави, високий рівень ризику, що можли-

вий в результаті впровадження інноваційних 

технологій за відсутності податкових пільг, 

недосконалість нормативно-правового за-

безпечення щодо стимулювання інновацій-

ної активності, низький рівень поінформо-

ваності щодо інноваційних технологій на 

ринку,    низькі стимули до впровадження 

інноваційних продуктів); 

– внутрішні (недостатній рівень квалі-

фікації фахівців, недостатній рівень розвит-

ку інноваційної культури, недостатня кіль-

кість коштів для впровадження у діяльність 

інноваційних технологій, недостатні обсяги 

досліджень у сфері маркетингу, відсутність 

належного заохочення). 

На міжнародному рівні оцінка рівня 

інноваційного розвитку держави здійсню-

ється на основі інтегральної оцінки стану   

розвитку інноваційної системи. Інтегральна 

оцінка проводить з  використанням  міжна-

родних індексів, які враховують рівень тех-

нологічної та інноваційної конкурентоспро-

можності, рівень розвитку інноваційного 

потенціалу, і, зокрема, стан розвитку інно-

ваційної діяльності у сфері підприємництва. 

Проаналізуємо позиції України за Гло-

бальним індексом інновацій (Global 

Innovation Index), згідно якого інновації є 

ключовим фактором економічного розвитку. 

За даним Індексом формується рейтинг 

інноваційних можливостей та результатів 

світової економіки. Він вимірює інновації на 

основі критеріїв, які включають оцінку люд-

ського капіталу, розвитку досліджень та 

інфраструктури, інвестиції, створення, пог-

линання та поширення знань, творчі резуль-

тати, складність ведення бізнесу (рис. 1). 

За даними 2021 до найбільш іннова-

ційних економік віднесено Швейцарію, 

Швецію, США. Позиції  України в рейтингу  

погіршились, частково, це можна пояснити 

впливом пандемії, адже пандемія Covid-19 

вплинула на глобальний інноваційний 
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ландшафт загалом та рівень розвитку інно-

ваційної активності підприємницьких струк-

тур зокрема. Проте, незважаючи на величез-

ні людські та економічні втрати, спричинені 

пандемією COVID-19, уряди та компанії у 

багатьох частинах світу збільшили інвести-

ції в інновації. У 2021 р. обсяг наукової дія-

льності, витрати на дослідження та розробки 

продовжували зростати, спираючись на пі-

кові показники докризового періоду. 

 
Рис. 1. Зміна позицій України за значенням 

Глобального індексу інновацій у 2017–2020 

рр. 

Джерело: складено авторами за даними [9–11].  

Незважаючи на те, що обсяг спряму-

вання коштів на інноваційну діяльність під-

приємств зростає, рівень їх інноваційно-

технологічного розвитку нижчий у порів-

нянні із аналогічними підприємствами зару-

біжних країн. Витрати на інновації промис-

лових підприємств зростають. Також у 2020 

році на 31 збільшилась кількість підпри-

ємств, що впроваджували інновації  зроста-

ють, проте, це не свідчить про зростання 

кількості інноваційно активних підприємств 

(рис. 2). 

Найбільша частка у структурі джерел 

фінансування інноваційної  діяльності про-

мислових підприємств належить власним  

коштам, більше 85%. Фінансування іннова-

ційної діяльності за рахунок іноземних ком-

паній є незначним, та не перевищує 2% від 

загального обсягу витрат на інновації (табл. 

1). 

 
Рис. 2. Динаміка показників інноваційної діяльності підприємств України 

у 2016–2020 рр. Джерело: складено авторами за даними [4]. 

 

Таблиця 1 

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств  

у 2016–2020 рр., млн грн 

2016 2017 2018 2019 2020 

Витрати на інновації 

23229,5 9117,5 12180,1 14220,9 14406,7 

у т. ч. за рахунок: 

власних коштів підприємств 

22036,0 7704,1 10742,0 12474,9 12297,7 

коштів державного бюджету 

179,0 227,3 639,1 556,5 279,5 

коштів інвесторів-нерезидентів 

23,4 107,8 107,0 42,5 125,3 

коштів інших джерел 

991,1 1078,3 692,0 1147,0 1704,2 
Джерело: складено авторами за даними [4]. 
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Проаналізуємо аспекти інноваційної 

діяльності в окремих зарубіжних країнах 

(табл. 2). До основних характеристик відне-

сено активізацію  науково-дослідної  робо-

ти,  підтримка з боку держави у вигляді 

пільгового оподаткування та ін. 

Таблиця 2 

Особливості інноваційної діяльності у зарубіжних країнах 

Країна Характеристика інноваційної діяльності 

США 

Інноваційний розвиток підприємств відбувається шляхом активізації процесів 

впровадження та виконання науково-дослідних розробок власними силами, 

проте держава підтримує підприємства, інноваційна стратегія розвитку яких 

зорієнтована на підвищення конкурентних позицій за рахунок створення нових 

продуктів та провадження інноваційних технологій. 

Німеччина 

Характеризується високим рівнем розвитку інновацій у високотехнологічному 

секторі промисловості (електротехнічна галузь, машинобудування) та у сфері, 

яка основана на знаннях (інформаційні технології, банківські послуги, фінан-

сові послуги). Для підтримки інноваційного розвитку прийнята  Національна 

стратегія високих технологій (Hіhg-Nесh Strаtеgу) та Стратегію інтернаціоналі-

зації (основною метою є заохочення провідних фахівців та дослідників, закор-

донних інвестицій). 

Італія 
Надання податкових пільг інвесторам та підприємствам за реалізацію реальних 

інноваційних проектів та розробок. 

Франція 

Надання інформаційних та консультативних послуг інноваційним підприєм-

ствам через Регіональний фонд консультативної підтримки; участь державних 

органів у фінансуванні інноваційної діяльності, в більшості на початкових ета-

пах, через надання пільгових кредитів, субсидій. Загалом, механізм стимулю-

вання інноваційної діяльності орієнтовано на залучення в інноваційну сферу 

приватних інвестицій. 

Японія 

Характеризується імпортом передових технологій з подальшим удосконален-

ням техніки і технології та, безпосередньо, організації її виробництва. Займає 

лідируючі позиції стосовно прикладних розробок. 
Джерело: розроблено авторами за даними [3, с. 286–287]. 

 

За аналізований період збільшилась   

частка кількості інноваційно активних під- 

приємств у загальній кількості промислових 

підприємств (рис. 3). 

За 2020 рік ситуація щодо інноваційної 

активності підприємств характеризується 

покращенням. Зокрема, збільшення кількос-

ті інноваційно активних підприємств спону-

кало до збільшення кількості впроваджених 

інноваційних продуктів (рис. 4). Проте, в 

Україні, в більшості, джерела фінансового 

забезпечення для впровадження інновацій є 

у великих компаній. 

 

 
Рис. 3. Тенденції зміни частки кількості 

інноваційно активних  підприємств у  за-

гальній кількості промислових підпри-

ємств, %. 
Джерело: складено за даними [4]. 

 

Рис. 4. Кількість впроваджених інновацій-

них продуктів  промисловими  підприєм-

ствами у 2016–2020 рр., одиниць 
Джерело: складено за даними [4]. 
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У ЄС близько половини підприємств 

(50,3%) із щонайменше 10 зайнятими людь-

ми повідомили про інноваційну активність 

за трирічний період 2016–2018 рр., що трохи 

більше, ніж у період 2014–2016 рр. (49,5%). 

Понад 60% інноваційних підприємств було 

у таких країнах як: Естонія (73,1%), Кіпр 

(68,2%), Бельгія та Німеччина (обидві по 

67,8%), Італія (63,2%), Швеція (63,1%), Авс-

трія (62,6%), Фінляндія (61,9%) та Греція 

(60,3%). Близько 30% у таких країнах як: 

Румунія (14,6%), Польща (23,7%), Угорщи-

на (28,7%) та Болгарія (30,1%). 

Не кожна інноваційна діяльність сто-

сується інноваційних продуктів, які є нови-

ми на ринку. Інноваційна діяльність також 

може стосуватися інноваційних бізнес-

процесів або інших проблем (наприклад, 

нові методи виробництва,  обробки  інфор-

мації,  маркетингу, розповсюдження, роз-

ширення асортименту фірми, інноваційні 

проекти, які все ще тривають або покида-

ють). 

Протягом трирічного періоду 2016–

2018 рр. 13,2% усіх підприємств ЄС із що-

найменше 10 зайнятими випустили на ринок 

один або кілька інноваційних продуктів, які 

були новими на ринку (той самий відсоток, 

як і в період 2014–2016 рр.). По всьому ЄС 

ця частка коливалася від 24,8% у Фінляндії 

до 2,9% у Румунії [8]. 

Загалом, виділяють такі головні харак-

теристики розвитку міжнародних компаній 

[2, с. 18]: 

– збереження високого рівня концент-

рації (більше 80% інвестицій та 50% торгівлі 

припадають на 500 найбільших компаній); 

– дотримання принципу випереджаль-

ного зростання інтернет-компаній та техно-

логічного бізнесу; 

– зростання кількості компаній із кра-

їн, які розвиваються, зокрема й у техноло-

гічному секторі; 

– позитивна динаміка збільшення кіль-

кості середніх і малих компаній, що вихо-

дять на міжнародний рівень; 

– зростання частки нематеріальних ак-

тивів. 

Отже,  на рівень  інноваційної  актив-

ності підприємств впливають ряд факторів: 

– політичні – політична воля, податко-

ві та інші обмеження з боку держави; 

– економічні – відсутність коштів для 

впровадження інноваційних проєктів, низь-

кий рівень фінансування науково-технічних 

розробок, низький рівень забезпеченості 

інвестиційними джерелами; 

– технологічні – слабка матеріальна та 

науково-технічна база, низький рівень  роз-

витку науково-технічної та господарської 

інфраструктури, повільні темпи модерніза-

ції, високий рівень вимог до нових  видів  

про-дукції. 

Варто зазначити, що низький рівень 

інноваційної активності вітчизняних підпри-

ємств зумовлений також такими факторами 

як: «нерозвинутість інформаційної інфра-

структури, недостатній рівень нормативно-

правового регулювання, ресурсні обмежен-

ня, прогалини у сфері безпеки та конфіден-

ційності даних, дефіцит кваліфікованих фа-

хівців, недостатній рівень компетентності 

майбутніх користувачів, низький рівень ци-

фрової культури, значна вартість проєктів, 

що передбачають використання цифрових 

технологій» [6, с.104]. 

В даному контексті, погоджуємось із 

С. Ф. Смерічевським та Д. М. Шаболтуном, 

що «для підтримання конкурентних позицій 

підприємствам потрібна гармонізації всіх 

складових економічного потенціалу із до-

триманням певної їх градації в залежності 

від рушійної сили, яка сконцентрована в тій 

и іній складовій, а процеси інтелектуалізації 

в архітектоніці економічного потенціалу і 

сфері управління, діджиталізація зовнішньо-

го і внутрішнього просторів потребують 

впровадження нових технологій» [7]. 

Позитивним у напрямі  сприяння  роз-

витку інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств є прийняття Стратегії розвитку 

сфери інноваційної діяльності на період до 

2030 року мета якої «полягає у розбудові 

національної інноваційної екосистеми для 

забезпечення швидкого та якісного перетво-

рення креативних  ідей  в  інноваційні про-

дукти та послуги, підвищення рівня іннова-

ційності національної економіки, що перед-

бачає створення сприятливих умов для роз-

витку інноваційної сфери, збільшення кіль-

кості впроваджуваних розробок, підвищення 

економічної віддачі від них, залучення інве-

стицій в інноваційну діяльність» [5]. Це на 

державному сприятиме підвищенню рівня 
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інноваційної діяльності українських підпри-

ємств, що є досить важливим в контексті    

цифровізації економіки. 

Для підвищення рівня економічної  

ефективності інноваційної діяльності під-

приємств необхідними кроками повинні ста-

ти пошук новітніх підходів до формування 

стратегій інноваційної діяльності з ураху-

ванням впливу факторів внутрішнього і зов-

нішнього середовища до яких віднесемо: 

впровадження цифрових технологій, раціо-

налізація процесів використання ресурсного 

потенціалу, впровадження ресурсозберігаю-

чих, екологічних, енергоефективних техно-

логій, дотримання принципів корпоративної 

соціальної відповідальності, підвищення     

рівня інтелектуалізації. Особливо зазначені 

напрями актуалізуються за умови функціо-

нування у міжнародному економічному 

просторі. 

Висновки. Одним із стримуючих фак-

торів у напрямі розвитку інноваційної дія-

льності підприємств є прагнення максимізу-

вати власну приватну вигоду, що не завжди 

співвідноситься із інвестуванням ресурсів у 

інновації, адже застосування  інноваційно-

цифровізаційних технологій здебільшого 

потребує часу, значних вкладень та 

пов’язано з певними ризиками. Проте, циф-

ровізація економіки стимулює розвиток усіх 

сфер, зокрема щодо подолання розривів у 

промисловій сфері шляхом перегляду стра-

тегічних пріоритетів завдяки прискоренню 

інноваційної активності, розширенню кор-

донів для співпраці у міжнародному еконо-

мічному просторі. При формуванні іннова-

ційної стратегії розвитку підприємства важ-

ливо дотримуватись принципів послідовно-

сті та систематичності для забезпечення на-

лежного       рівня ефективності інноваційної 

діяльності підприємства загалом при умові 

впливу зовнішнього середовища за обмеже-

ності ресурсів. 

Перспективи подальших розвідок ле-

жать в площині дослідження інноваційно-

інвестиційних умов модернізації підпри-

ємств. 

 

Література 
1. Ареф’єва О. В. Методичні засади діагносту-

вання результативності модернізації підприємств у 

контексті реалізації інноваційного потенціалу / О. В. 

Ареф’єва, О. М. Вовк, С. М. Очеретяна // Вісник 

КНУТД. – Серія: економічні науки. – 2020. – № 4 

(149). – С. 8–16. 

2. Батракова Т. І. Розвиток міжнародного біз-

несу в умовах глобалізації / Т. І. Батракова, І. О. Гай-

дай // Інфраструктура ринку. – 2019. – Випуск 30. – 

С. 15–20. 

3. Данілова І. С. Досвід здійснення інновацій-

ної діяльності в Україні та світі / І. С. Данілова // 

Економіка та суспільство. – 2018. – Випуск 15. – С. 

285–289. 

4. Офіційний сайт Державної служби статис-

тики України. – URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ 

5. Про схвалення Стратегії розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року: роз-

порядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 

2019 р. № 526-р. – URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-

%D1%80#Text 

6. Сафонік Н. П. Інноваційно-цифровізаційні 

тенденції розвитку підприємств в сучасних умовах / 

Н. П. Сафонік. // Зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (21 жовтня 2021 р., м. Київ). «Розвиток 

економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та 

рішення». – Том 2. – К. : НАУ, 2021. – С. 103–106. 

7. Смерічевський С. Ф., Шаболтун Д. Економі-

чні аспекти стратегічного розвитку потенціалу під- 

приємства. / С. Ф. Смерічевський, Д. Шаболтун // Зб. 

матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21 жовтня 

2021 р., м. Київ). «Розвиток економіки та бізнес-

адміністрування: наукові течії та рішення». Том 2. – 

К. : НАУ, 2021. – С. 109–110. 

8. Community Innovation Survey: latest results. – 

URL : https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-

eurostat-news/-/ddn-20210115-2 

9. Global Innovation Index 2019. Ukraine. – 

URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2

019/ua.pdf 

10. Global Innovation Index 2020. Ukraine. – 

URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2

020/ua.pdf 

11. Global Innovation Index 2021. Ukraine. – 

URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2

021/ua.pdf 

 

References 
1. Arefieva, O.V., Vovk, O.M., & Ocheretiana, 

S.M. (2020). Metodychni zasady diahnostuvannia 

rezultatyvnosti modernizatsii pidpryiemstv u konteksti 

realizatsii innovatsiinoho potentsialu. Visnyk KNUTD, 

Ser.: ekonomichni nauky., 4(149), 8-16. 

http://dx.doi.org/10.30857/2413-0117.2020.4.1 

2. Batrakova, T.I., & Haidai I.O. (2019). 

Rozvytok mizhnarodnoho biznesu v umovakh 

hlobalizatsii. Infrastruktura rynku, Issue 30, 15-20. 

 

3. Danilova, I.S. (2018). Dosvid zdiysnennia 

innovatsiynoi diialnosti v Ukraini ta sviti. Economika i 

suspilstvo, Issue 15, 285-289. 

4. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoi sluzhby statystyky 

Ukrainy. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ 

ENTEPRENEURSHIP AND ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2021,  №4188_________________________________________

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210115-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210115-2
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/ua.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/ua.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/


5. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy 

vid 10 lypnia 2019 r. № 526-r. Pro skhvalennia Stratehii 

rozvytku sfery innovatsiynoi diialnosti na period do 2030 

roku. Retrieved from 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-

%D1%80#Text 

6. Safonik, N.P. (2021). Innovatsiyno-

tsyfrovizatsiyni tendentsii rozvytku pidpryiemstv v 

suchasnykh umovakh. Proceedings from MIIM ‘II 

Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia 

«Rozvytok ekonomiky ta biznes-administruvannia: 

naukovi techii ta rishennia»: (21 zhovtnia 2021 r., Kyiv). 

(Vols 2), (pp. 103–106). Kyiv: NAU. 

7. Smerichevskyi, S.F., & Shaboltun, D. (2021). 

Ekonomichni aspekty stratehichnoho rozvytku 

potentsialu pidpryiemstva. Proceedings from MIIM ‘II 

Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia 

«Rozvytok ekonomiky ta biznes-administruvannia: 

naukovi techii ta rishennia»: (21 zhovtnia 2021 r., Kyiv). 

(Vols 2), (pp. 109–110). Kyiv: NAU. 

8. Community Innovation Survey: latest results. 

Retrieved from 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-

news/-/ddn-20210115-2 

9. Global Innovation Index 2019. Ukraine. 

Retrieved from 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2

019/ua.pdf 

10. Global Innovation Index 2020. Ukraine. 

Retrieved from 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2

020/ua.pdf 

11. Global Innovation Index 2021. Ukraine. 

Retrieved from 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2

021/ua.pdf

 

MODERN TRENDS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES OF UKRAINE    

IN THE INTERNATIONAL ECONOMIC SPACE 

V. P.  Zalizniuk, Doctor of Sciences in State Regulation, Associate Professor, Kyiv National 

University of Trade and Economics, N. P. Safonik, Ph. D (Econ.), Senior Lecturer, National 

Aviation University, A. S. Kaya, Ph. D (Econ.), Associate Professor, National Aviation University 

 

Methods. The methodological basis of the research was the scientific concepts on innovation 

development of enterprises. The results of the research are based on general scientific and special 

methods. In particular, methods of generalization and comparison are used for formalization of the-

oretical provisions on innovation activity of enterprises; methods of analysis and synthesis – for 

formalization of internal and external factors, which influence processes of modernization of enter-

prises on the basis of principles of innovation; at estimation of indicators of innovation activity of 

domestic industrial enterprises and in international comparisons. 

Results. The article describes the current trends of innovative activity of Ukrainian enterpris-

es in the international economic space. Internal and external factors influencing processes of mod-

ernization of enterprises on the basis of principles of innovation are defined. The trends of innova-

tion activity of enterprises using international indicators, in particular, the Global Innovation Index, 

are analyzed. The innovative activity of domestic enterprises was assessed, in particular, the struc-

ture of the source of financing of innovation activity of industrial enterprises, the tendency of 

changes in the number of enterprises that introduced innovations. We analyze aspects of innovation 

activity in separate foreign countries. The trends of the number of innovation products introduced 

by domestic enterprises and enterprises of EU member states have been determined. The main char-

acteristics of development of international companies in the conditions of innovation are outlined. 

Novelty. On the basis of generalization of theoretical provisions of innovation activity of do-

mestic enterprises and estimation of competitive positions of Ukraine on international indices, tak-

ing into account indicators of innovation activity, the directions of increase of economic efficiency 

of innovation activity of enterprises are outlined. 

Practical value. On the basis of the research, it is determined that modern innovation and 

technological development and expansion of the limits of digitalization require enterprises to form 

strategic priorities aimed at innovation and technological development in order to increase the level 

of economic efficiency and competitiveness, especially in the conditions of activity in the interna-

tional economic space. 

Keywords: Enterprise, innovation activity, international economic space, international busi-

ness, innovation product. 
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STATE AND PROSPECTS OF SMALL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

IN THE FIELD OF CONSTRUCTION 
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Methods. The results were obtained through the use of methods: theoretical generalization – 

in establishing the theoretical basis of the business entities of the construction industry in modern 

business conditions; logical analysis – in determining the prospects for the development of the 

market of construction works and services and construction products; classification and analytical 

method – in the study of the business environment of functioning of small businesses in the 

construction industry, graphic analysis – to visualize the results of the study. 

Results. It is established that the construction industry is essential and provides a multiplier 

effect on the country's economy with the effective interaction of different industries. Positive trends 

in the growth of indices of construction products and an increase in the share of the construction 

industry in the structure of Ukraine's GDP have been identified. The state of the construction 

industry is formed under the influence of crisis conditions caused by the coronavirus pandemic. It is 

established that the depth of negative impact on the activities of business entities in this industry is 

determined by a set of interrelated factors. The construction industry requires significant capital 

investment and is characterized by high cost. However, given the role of the construction industry 

in economic recovery and its social significance, government support should help increasing 

construction volumes by involving not only large and medium-sized businesses, but also small 

construction companies as flexible and adaptive structures. The development of dialogue will help 

to ensure partnerships between public authorities and business entities. 

Novelty. The peculiarities of cooperation between public authorities and small businesses of 

the construction industry on the basis of public-private partnership in order to better meet the needs 

of society and increase the efficiency of entrepreneurial activity are summarized taking into account 

the conditions of the modern business environment. 

Practical value. Guidelines for the formation of dialogue and cooperation between public 

authorities and small businesses in the construction industry on the basis of public-private 

partnership are proposed. 

Keywords: small business, development trends, business environment, construction industry, 

public-private partnership. 
 

Statement of problem. The construction 

industry is the basic sphere of Ukraine's 

economy, because the level of development of 

business structures of other sectors of the 

economy depends on the pace of development 

and efficiency of enterprises in this industry. 

Entities of the construction industry create the 

material and technical basis for the 

implementation of production processes, ensure 

the construction of industrial and non-industrial 

facilities, the formation of social infrastructure 

and the implementation of various works. The 

conditions of the competitive environment are 

formed, first of all, by small construction 

enterprises, as they are able to ensure the proper 

state of their production facilities by reacting 

quickly to changes in the business environment 

The conditions of the competitive environment 

are formed, first of all, by small construction 

enterprises, as they are able to ensure the proper 

state of their production facilities by reacting 

quickly to changes in the business environment. 
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That is why the research aimed at 

intensifying entrepreneurial activity in the 

construction industry is becoming more 

relevant, as ensuring the effective functioning 

of small businesses in construction can be the 

basis for increasing entrepreneurial activity and 

one of the main ways to develop economic and 

social infrastructure. 

Analysis of recent papers. The global 

financial and economic crisis caused by the 

COVID-19 pandemic has posed a serious 

problem for the construction industry to survive 

and adapt to fundamentally new economic 

conditions. Therefore, the attention of scientists 

is increasingly drawn to the development and 

efficient operation of construction companies. 

Thus, V. Dmitrenko [1] emphasizes the 

importance and necessity of evaluating the 

effectiveness of enterprises in the construction 

industry. The main problem that arises is to 

ensure completeness, which requires full 

consideration of not only internal but also 

external factors influencing the activities of 

organizations and their ability to compete in the 

market. 

Characterizing construction as a capital-

intensive and complex industry, I. Ivakhnenko 

[2], notes the need of enterprises in the industry 

in large investment flows and cash inflows. 

As a result of the study of trends in the 

development of small businesses in 

construction N. I. Verhoglyadova and D. Yu. 

Barinov emphasize that the instability of 

construction production and sales of 

construction products, negative changes in the 

financial results of their activities were the 

result of significant sensitivity of small 

businesses to the changing environmental 

conditions [3]. 

Despite the attention of scientists to the 

factors that characterize the functioning of 

construction companies, more careful study 

deserves to determine the status and prospects 

of small businesses in modern business 

conditions. 

Aim of the paper. The purpose of this 

work is to study the problems and prospects for 

the development of small construction 

companies, considering the current state of the 

business environment. 

Materials and methods. At the current 

stage of development of the national economy 

there is a general instability of the 

macroeconomic situation, which negatively 

affects the financial and real sectors of the 

economy, household incomes, investment 

processes. The construction industry is 

important in the development of the country's 

economic system, as economic growth in any 

field of activity is impossible without the rise of 

the construction industry. It is in construction 

that the technical level of future production, the 

level of housing comfort, the peculiarities of 

the formation of a city or village, its 

infrastructure, the state of the economy, etc. are 

laid down. 

The importance of this industry for the 

economy of any country is since construction 

creates many jobs and consumes the products 

of many sectors of the national economy. The 

economic consequence of the development of 

the construction industry is the multiplier effect 

of funds invested in construction [4]. 

The development of the construction 

industry and related investment processes, 

revenues, tax revenues, as well as job creation 

have a positive impact on the formation of the 

country's GDP. The share of the construction 

sector in the structure of Ukraine's GDP in 

2020 reached almost 3%, while in 2019 it was 

2.5% (Fig. 1). Positive trends in the 

construction industry since 2015 are correlated 

with the corresponding growth until 2019 of the 

construction products index. But it should be 

noted that in 2020 there was a certain decrease 

in this indicator (Fig. 2). 

 

 
Fig. 1. Dynamics of the share of the 

construction industry in the structure of GDP 

[5] 

Growth of construction product indices 

from 2018 to 2019 explained by increased 

investment in construction work (Fig. 3), in 
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infrastructure, and improved conditions for 

doing business in the construction industry. 

 

 
Fig. 2. Indices of construction products for 

2015-2020 [5] 

 

 
Fig. 3. Dynamics of total capital investments 

and investments for construction in 2015–2020 

 

Dynamics of both total capital 

investments and investments in the construction 

sector for the period 2015–2019 has a positive 

trend. However, in 2020, under the influence of 

the crisis conditions caused by the coronavirus 

pandemic, both total capital investment (by 

32.7%) and investment in the construction 

sector (by 39.2%) decreased significantly. 

According to S. V. Ivanov [4], the main 

factors of the macroenvironment of structural 

changes in the construction industry are: 

– disintegration of the construction 

complex into small enterprises; 

– tax and depreciation policy; 

– credit policy; 

– general investment climate; 

– formation of new market niches. 

In general, the development of the 

country's construction industry is negatively 

affected by the following factors [6]: instability 

in the external environment, lack of information 

support of the construction market, low skills, 

reduced funding and lending, significant 

material costs and costs of heat and energy. 

The main threats to the development of 

construction companies are [1]: 

– unstable political situation in the 

country and imperfect legislation; 

– the emergence of new competitors in 

the market; 

– reducing the profitability of typical 

housing construction; 

– lack or insufficiency of state measures 

for the development of the construction 

industry; 

– instability of world exchange rates; 

– increasing tax pressure on 

manufacturers of construction materials; 

– inflation; 

– difficulties in concluding contracts with 

consumers and suppliers; 

– the growth of the global financial crisis; 

– the threat of rising interest rates and 

lending conditions, which leads to 

unavailability and lack of financial resources. 

In today's business environment, 

financing the construction with their own funds 

is not possible, due to the lack of the developer 

enough money to cover all the costs of the full 

construction cycle. The use of borrowed funds 

is also complicated by the situation in the credit 

services market [2]. But the lack of regulation 

at the legislative level on the provision of 

guarantees to private investors leads to the 

maintenance of development in this area. Based 

on the generalization of research results and 

analysis of factors influencing the formation of 

the business environment of the construction 

market, the main factors that inhibit the 

development of business organizations in the 

construction industry of Ukraine are identified 

(Table 1). 

Despite several constraints, some 

progress needs to be made on construction. It is 

appropriate to note large-scale projects to 

digitize processes and registration procedures in 

construction. Also, with the support of the bill, 

which provides for the introduction of 

information modeling technologies (ВІМ -

technologies) in construction, which will 

improve the quality of control of works [7]. 

Driving positives in the construction industry 

reduce the risk of corruption due to the 

exclusion of human influence. 

Construction companies were              

quite vulnerable to environmental factors.   The 
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Table 1 

Factors constraining the development of business structures of the construction industry of 

Ukraine 

Internal External 

1) lack of own financial resources and limited 

sources of capital to ensure investment processes 

1) economic and political instability, formation 

of unsatisfactory investment climate, growing 

threats and risks of doing business 

2) imperfection of information support of 

business processes 

2) difficulties in establishing a functional 

information system in the construction market; 

3) increasing the cost of construction products, 

works, services, reducing the profitability of 

entrepreneurial activity 

3) inflation and stagnation in the country's 

economy 

4) reduction of orders, increasing risks of sales 

of manufactured products and work performed 

4) reduction of investment activity of customers, 

reduction of demand for construction products 

due to limited financial resources of the 

population and increase in the cost of products 

5) shortage of qualified personnel, problems of 

formation of quantitative and qualitative staff of 

the construction company 

5) problems of staffing of construction business 

structures, which are due to lack of specialists in 

the labor market, difficulties in training workers 

in the vocational education system, the outflow 

of skilled labor abroad 

 

COVID crisis affected the decline in 

construction projects, especially in the 

residential real estate segment. However, as a 

result of the implementation of the state 

program «Large Construction» increased the 

volume of construction of engineering 

structures, which had a positive impact on the 

growth of the number of construction 

companies (Table 2). 

The growth of construction contributes to 

the development of small construction 

companies, which primarily specialize in repair 

and finishing work of varying complexity, as 

well as in the production of construction 

products. Dynamics of volumes of products 

produced and sold by small construction 

enterprises in 2012–2020 in general, it is 

characterized by a tendency to increase, which 

has a positive effect on the development of the 

construction industry, although it has some 

deviations (Fig. 4). 

 

Table 2 

Number of large, medium, small and micro enterprises 

 in the field of construction 

Years 

Large 

enterprises 

Medium 

enterprises 

Small 

businesses 

of which 

micro 

2012 12 1390 49428 43029 

2013 13 1215 51755 45881 

2014 4 931 51254 46719 

2015 5 792 54331 50351 

2016 2 769 49437 45367 

2017 4 792 49465 45077 

2018 6 869 51656 46792 

2019 11 924 55920 50731 

2020 14 927 55985 50878 

 

The excess of sales over production is 

observed in 2012 and 2018, and in 2019 and 

2020 there is an excess of production over 

sales. First, this is due to a set of factors of the 

business environment that significantly affect 

the market situation in construction products.  
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Fig. 4. Dynamics of volumes of produced and 

sold products by small construction enterprises 

for 2012–2020 [5]  

 

It is necessary to emphasize that in the 

conditions of decentralization of the Ukrainian 

economy it is necessary to consider the features 

and role of small business in the development 

of the region (territory, city). Small business, 

compared to large, has certain advantages, 

namely [8]: the functioning of these structures 

does not require significant investment and is 

characterized by the ability to dynamic and 

operational development, the necessary 

mobility in market conditions, innovation, rapid 

response to consumer demand; the opportunity 

to involve specialists who are willing to take 

risks and work for a small fee; increasing the 

level of competition in the market and 

encouraging entrepreneurs to more efficient and 

quality activities; interest in the economic 

development of the territory in which they are 

located. This forms the socio-economic basis 

for the development of the region (territory, 

city) and provides an increase in living 

standards. 

Small enterprises in the struggle for 

survival are more likely to take risks, more 

inclined to innovate in the competition for 

markets and more actively implement 

innovative technologies and developments, 

become participants in the processes of 

commercialization of technologies. Another 

characteristic feature of small enterprises in the 

construction industry is their antitrust influence 

on the formation of the construction services 

market and rapid response to changes in 

demand, which, in turn, is accompanied by the 

introduction of new technologies [9]. 

Local economic development and strong 

government must proceed from the realities 

centered around power-business relations. The 

construction industry is no exception. 

Decentralization processes, which began 

in 2015, provided an opportunity to strengthen 

the financial independence of local 

communities, which allowed to determine 

strategies for territorial development, 

identifying priority infrastructure projects. It 

should also be noted that recently the 

conditions for conducting construction business 

in Ukraine for both small, medium and large 

enterprises have become somewhat simplified, 

the European approach to permitting and 

approval procedures in construction is being 

implemented. Using this approach will increase 

investment by providing transparent conditions 

for construction [10]. 

Small businesses deserve special 

attention, given their special importance for 

residents and the community, as small 

businesses offer goods / services directly to the 

population, provide citizens with paid work and 

generate revenue to the local budget. Therefore, 

a special and favorable role is played by the 

interaction of public authorities, which is aimed 

at issuing permits for economic activities 

within the territory. After all, the relationship 

between government and business is important 

given that its representatives are the basis of 

civil society, which can bear social, financial, 

moral and political responsibility for their 

actions [11]. 

Improving the regulatory framework for 

doing business will ensure transparency in 

doing business, coordinate government action 

to support small business in the financial 

market, considering their industry and 

activities, monitor compliance with rules, 

regulations, obligations and responsibilities for 

non-compliance. Institutional changes aimed at 

real support of small business will create a 

favorable environment for doing business, 

which will allow to realize the goals of socio-

economic development of the state [12]. 

In today's world, the institution of 

partnership between the state and the private 

sector is becoming an effective form of 

cooperation between business and government. 

Public-private partnership is a fairly common 

form of cooperation between public authorities 
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and business structures. The legislative basis of 

public-private partnership consists of the 

Constitution of Ukraine, the Civil and 

Commercial Codes of Ukraine, legislative acts 

of Ukraine. The legal, organizational and 

economic basis for cooperation between public 

administration and private business is provided 

by the Law of Ukraine «On Public-Private 

Partnership» [13], which regulates the 

preparation, implementation and termination of 

contracts within the PPP, establishes guarantees 

for rights and legitimate interests parties to 

these agreements. 

 

 

 
Fig. 5. Schematics of the processes of involvement of small business entities in the construction 

industry to perform work based on public-private partnership 

 

A private partner in PPP projects 

participates in their co-financing and ensures 

the implementation of current operational 

activities related to [14]: 

– development of feasibility study, 

– justification of the business plan of the 

project, 

– design, 

– construction, 

– operation, 

The need to perform work and 

manufacture products in the field of 

construction Legislation of the Public-Private 

Partnership: 

– Constitution of Ukraine 

– Civil and Commercial Codes 

– legislative acts of Ukraine, in particular, 

the Law of Ukraine «On Public-Private 

Partnership» 

 

 

 

Selection of the contractor and 

establishment of contractual 

relations with him 

Conducting tender procedures taking into 

account qualification criteria 

 

– availability of equipment, material and 

technical base and technology; 

– appropriate professional qualification 

level of employees; 

– experience in performing works / 

services; 

– financial capacity. 

Tasks and measures of state support of 

small and medium business: 

 

– introduction of the state support 

program «Available loans 5-7-9%»; 

– launch of the Factoring Hub; 

– introduction of information support; 

– creation of a basis for cooperation with 

the NGO Innovation Partnership Platform 

(YEP). Concluding an agreement with the 

winner to perform the work 

Advantages of cooperation 

for the state for small business 

 

– expanding opportunities for soft loans; 

– improving work with government 

agencies; 

– development of entrepreneurial culture; 

– strengthening competitiveness; 

– formation of a positive image. 

 

– use of experience of specialized small 

business enterprises; 

– stimulating entrepreneurial activity; 

– preservation and creation of new jobs; 

– development of innovation potential. 

Ensuring dialogic interaction 
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– carrying out repair and preventive 

works, 

– management, 

– compliance with labor and 

environmental legislation, 

– providing certified, quality services to 

consumers of products and services. 

Implementation of public-private 

partnership projects at the local level should be 

carried out with the involvement of financial 

resources of local budgets, provide local 

governments with the opportunity to decide 

independently on the feasibility of public-

private partnership projects, receive advice and 

guidance and in case of projects public-private 

partnerships, which provide for state support, 

by mandatory agreement local governments in 

this area with the relevant central executive 

bodies [15] 

In modern conditions, effective relations 

between public authorities and the business 

community are manifested not in the 

dominance of one of the parties, but in the form 

of interaction, in the form of partnerships. At 

the same time, each party acts in the interests of 

its own interests. The state formulates 

economic policy and, using the means and tools 

at its disposal, ensures the participation of 

business in its implementation. Business, using 

the opportunities of the state, seeks to ensure 

the profitability of their business. The 

coincidence of the interests of public authorities 

and business is observed in strengthening 

Ukrainian statehood, improving economic 

policy that promotes entrepreneurship, and 

others. The balance of interests of the subjects 

of interaction is achieved, as a rule, as a result 

of the use of forms and methods of movement 

towards each other [16]. 

Interaction occurs mainly when ordering 

services to perform certain works, including 

construction. Defining the interaction as social 

communication between the government and 

business structures, it is necessary to build it on 

the openness of the parties to ensure mutual 

trust and transparency of relations, combating 

conflicts and preventing corruption in 

government. Dialogue is a multi-level system 

of interaction between government and 

business, which provides a predominant focus 

on cooperation. Therefore, dialogue is the most 

favorable form of interaction, which provides 

an opportunity to resolve issues and maintain 

the autonomy of the parties. 

Schematically, the processes associated 

with the involvement of small businesses in the 

construction industry to perform work on the 

basis of public-private partnership are presented 

in Fig. 5 The implementation of the approach is 

based on expanding the access of small and 

medium enterprises to public procurement 

(Prozorro). The state support program will 

allow small businesses to gain greater financial 

independence, strengthen the material and 

technical base, ensure the attractiveness of 

employment of qualified professionals and 

workers. The advantages for public bodies and 

small business entities from cooperation within 

the framework of public-private partnership are 

identified. 

These benefits of cooperation between 

public authorities and small construction 

companies will be more fully achieved if we 

ensure high-quality dialogue between 

government officials and small businesses. 

Only an open exchange of views and 

experiences of the participants in the dialogue 

can lead to partnerships between public 

authorities on the one hand and business 

structures on the other. 

Conclusions. It is established that the 

construction industry, acting as the basis of the 

national economy, ensures the functioning and 

development of other industries. Increasing the 

efficiency of management of construction 

business structures is the basis for increasing 

business activity in the regions and one of the 

main ways to develop economic and social 

infrastructure. For the country's economy, with 

the effective interaction of business entities 

from different industries, this provides a 

multiplier effect. 

Dynamics of the share of the construction 

sector in the structure of Ukraine's GDP for the 

period 2015–2020 characterized by a positive 

trend. The indicators of investments in the 

construction sector for the period 2015–2019 

also tend to increase, but under the influence of 

the crisis conditions caused by the COVID-19 

pandemic in 2020, the amount of capital 

investments in the construction sector 

decreased by 39.2% compared to from 2019 

Based on the generalization of research 

results and analysis of factors influencing the 
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formation of the business environment of the 

construction market, identified the main 

interrelated external and internal factors 

hindering the development of business 

structures in the construction industry, namely: 

unsatisfactory investment climate and 

insufficient financial security business, 

problems of establishing information and 

staffing of construction works, rising costs in 

the face of inflation and economic stagnation, 

as well as increasing business risks. 

Small construction companies have a 

significant impact on the development of the 

construction industry as a result of the 

implementation of reforms to decentralize 

power and government action to support small 

business. In modern conditions, public-private 

partnership is formed at the junction of public 

and private sectors of the economy and allows 

you to use the benefits of each of them to 

increase the efficiency of small business in 

construction and provide public goods. Small 

business entities, given the significant social 

importance and the possibility of introducing 

innovative technologies, should take initiatives 

to establish this type of partnership. Achieving 

the benefits of cooperation between public 

authorities and small construction companies is 

ensured by high-quality dialogue between 

representatives of public administration and 

small business. 

 

Література 
1. Дмитренко В. І. Проблеми та перспективи 

розвитку підприємств будівельної галузі / В. І. 

Дмитренко // Вчені записки Університету «КРОК». – 

№2 (58). – 2020. – 120–127. 

2. Івахненко І. С. Перспективи використання 

сучасних механізмів фінансування будівництва / І. С. 

Івахненко // Економіка та суспільство. – №25. – 2021. 

– URL : 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article

/view/253/241 

3. Верхоглядова Н. І. Тенденції розвитку 

суб’єктів малого підприємництва у будівництві / Н. І. 

Верхоглядова, Д. Ю.Барінов // Економічний вісник 

Запорізької державної інженерної академії. – №5. – 

2017. – С. 108–117. – URL : http://e-

visnyk.dniprondise.in.ua/journals/5-11-2017_1.pdf 

4. Іванов С. В. Будівельна галузь як один з 

векторів розвитку України: стан, практика та 

перспективи: монографія. / С. В. Іванов. – Київ: НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті, 2020. – 264 с. – 

URL : https://iie.org.ua/wp-

content/uploads/2020/06/ivanov-monohrafiia-

2020_compressed.pdf 

5. Державна служба статистики України: сайт. 

2021. – URL : http://www.ukrstat.gov.ua 

6. Кулікова Л. В. Сучасні тенденції розвитку 

будівельних підприємств / Л. В. Кулікова // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 8. – С. 52–

55. – URL : 

http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2017/12.pdf 

7. ВІМ-технології у будівництві отримали 

законодавчу перспективу. – URL : 

http://budpalata.com.ua/news/nnn/ 

8. Tymoshenko L. V., Krylova O. V. Institutional 

levers for financing small and medium-sized businesses 

as a component of development of depressed regions. // 

Економічний вісник НГУ. – 2020. – №1(69). – С. 46–

57. 

9. Комеліна О. В. Сучасні аспекти розвитку 

інноваційних технологій на малих будівельних  

підприємствах / О. В. Комеліна, А. О. Чайкіна, Т. А. 

Корабельнікова // Економіка  та суспільство. – 2016. 

–№ 6. – С. 173–177. 

10. Іванов С. В. Статистика як чинник оцінки 

кон’юнктури будівельного ринку: монографія; / С. В. 

Іванов С. В. – Київ: НАН України, Ін-т економіки 

пром-сті, 2021. – 164 с. 

11. Безена І. М. Взаємодія органів публічної 

влади та суб’єктів підприємницької діяльності в 

умовах децентралізації / І. М. Безена // Аспекти 

публічного управління. – Том 8. – № 1. – 2020. – С. 

99–105. 

12. Tymoshenko L. V., Krylova O. V. 

Institutional basis of financial support of small and 

medium entrepreneurship development in Ukraine // 

Економічний вісник НГУ. – 2018. – №3 (63) – С. 79–

88 

13. Закон України «Про державно-приватне 

партнерство» від 01.07.2010 р. № 2404-VI 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text 

14. Чурилов В. В. Особливості державного 

регулювання реалізації публічно-приватного 

партнерства у будівництві / В. В. Чурилов // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 20. – С. 

130–133. 

15. Нехайчук Д. В. Використання інструментів 

державно-приватного партнерства задля фінансового 

забезпечення соціально-економічного розвитку 

держави / Д. В. Нехайчук, Д. В. Нехайчук // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 

118–123. 

http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2015/25.pdf 

16. Практичні аспекти публічного управління в 

контексті сталого розвитку : монографія / [В. М. 

Бабаєв, М. М. Новікова, С. І. Чернов та ін.]; Харків, 

Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

Друкарня Мадрид, 2019. – 238 с. 

 

References 
1. Dmytrenko, V. (2020). Problemy ta 

perspektyvy  rozvytku pidpryiemstv budivelnoi haluzi. 

Vcheni zapysky Universytetu «KROK», 2(58), 120-127. 

doi:10.31732/2663-2209-2020-58-120-127 

2. Ivakhnenko, І.C. (2021). Perspektyvy 

vykorystannia suchasnykh mekhanizmiv finansuvannia 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2021, №4 197_________________________________________

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/253/241
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/253/241
http://e-visnyk.dniprondise.in.ua/journals/5-11-2017_1.pdf
http://e-visnyk.dniprondise.in.ua/journals/5-11-2017_1.pdf
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/ivanov-monohrafiia-2020_compressed.pdf
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/ivanov-monohrafiia-2020_compressed.pdf
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/ivanov-monohrafiia-2020_compressed.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2017/12.pdf
http://budpalata.com.ua/news/nnn/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text
http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2015/25.pdf


budivnytstva. Ekonomika ta suspilstvo, (25). 

doi:10.32782/2524-0072/2021-25-26 

3. Verhohlyadova, N.I., & Barinov, D.Yu. (2017). 

Tendentsii rozvytku subiektiv maloho pidpryiemnytstva 

u budivnytstvi. Ekonomichyy visnyk Zaporizkoi 

derzhavnoi inzhenernoi akademii, (5), 108-117. 

4. Ivanov, S.V. (2020). Budivelna haluz yak odyn 

z vektoriv rozvytku Ukrainy: stan, praktyka ta 

perspektyvy. Kyiv: NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky 

promyslovosti. Retrieved from https://iie.org.ua/wp-

content/uploads/2020/06/ivanov-monohrafiia-

2020_compressed.pdf 

5. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021). 

Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua 

6. Kulikova, L.V. (2018). Suchasni tendentsii 

rozvytku budivelnykh pidpryiemstv. Investytsii: praktyka 

ta dosvid, (8), 52-55. 

7. ВІМ-tekhnolohii u budivnytstvi otrymaly 

zakonodavchu perspektyvu Retrieved from 

http://budpalata.com.ua/news/nnn/ 

8. Tymoshenko, L.V., & Krylova, O.V. (2020). 

Institutional levers for financing small and medium-sized 

businesses as a component of development of depressed 

regions. Ekonomichnyy visnyk NHU, 1(69), 46-57. 

doi:10.33271/ev/69.046 

9. Komelina, O.V., Chaikina, A.O., & 

Korabelnikova, T.A. (2016). Suchasni aspekty rozvytku 

innovatsiynykh tekhnolohiy na malykh budivelnykh 

pidpryiemstvakh. Ekonomika ta suspilstvo, (6), 173-177. 

10. Ivanov, S.V. (2021). Statystyka yak chynnyk 

otsinky koniunktury budivelnoho rynku. Kyiv: NAN 

Ukrainy, In-t ekonomiky promyslovosti. Retrieved from  

https://cutt.ly/xRZMsTv 

11. Bezena, I.M. (2020). Vzaiemodiia orhaniv 

publichnoi vlady ta subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti 

v umovakh detsentralizatsii. Aspekty publichnoho 

upravlinnia, 8(1), 99-105. 

12. Tymoshenko, L.V., & Krylova, O.V. (2018). 

Institutional basis of financial support of small and 

medium entrepreneurship development in Ukraine. 

Ekonomichnyy visnyk NHU, 3(63), 79-88. 

13. Pro derzhavno-privatne partnerstvo: Zakon 

Ukraїny vіd 01.07.2010 r. № 2404-VI. Retrieved from 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 

14. Churylov, V.V. (2021). Osoblyvosti 

derzhavnoho renuliuvannia realizatsii publichno-

pryvatnoho partnerstva u budivnytstvi. Investytsii: 

praktyka ta dosvid, (20), 130-133. DOI: 10.32702/2306-

6814.2021.20.130 

15. Nekhaychuk, D. (2015). Vykorystannia 

instrumentiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva zadlia 

finansovoho zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoho 

rozvytku derzhavy. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, (8), 

118-123. 

16. Babaiev, V.M., Novikova, M.M., Chernov, 

S.I.  (et al.). (2019). Praktychni aspekty publichnoho 

upravlinnia v konteksti staloho rozvytku. Kharkiv:. 

Natsionalnyy universytet miskoho hospodarstva imeni 

O.M. Beketova. Kharkiv: Drukarnia Madryd. 

 

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА 

 

Л. В. Тимошенко, к. е. н., доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», 

Tymoshenko.L.V@nmu.one orcid.org/ 0000-0003-4869-8244 

Ю. І. Літвінов, к. т. н., доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», 

litvinovyuriy82@gmail.com, orcid.org/ 0000-0002-1801-6719 

 

Методологія дослідження. Результати отримано за рахунок застосування методів: 

теоретичного узагальнення – при встановленні теоретичного підґрунтя діяльності суб’єктів 

бізнесу будівельної галузі в сучасних умовах господарювання; логічного аналізу – при 

визначенні перспектив розвитку ринку будівельних робіт і послуг та будівельної продукції; 

класифікаційно-аналітичного методу – при дослідженні бізнес-середи функціонування 

суб’єктів малого підприємництва будівельної галузі, графічного аналізу – для наочного 

відображення отриманих результатів дослідження. 

Результати. Встановлено, що будівельна галузь має істотне значення та забезпечує 

мультиплікаційний ефект для економіки країни при ефективній взаємодії різних галузей 

промисловості. Визначено позитивні тенденції щодо зростання індексів будівельної 

продукції та збільшення частки будівельної галузі у структурі ВВП України. Стан 

будівельної галузі формується під впливом кризових умов, що спричинені пандемією 

короновірусу. Встановлено, що глибина негативного впливу на діяльність суб’єктів 

підприємницької діяльності цієї галузі визначається комплексом взаємопов’язаних факторів. 

Будівельна галузь вимагає суттєвих капітальних інвестицій та характеризується високою 

витратомісткістю. Однак, враховуючи роль будівельної галузі для відновлення економіки та 

її соціальне значення, державна підтримка повинна сприяти зростанню обсягів будівництва 
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за рахунок залучення до співпраці не тільки великого та середнього бізнесу, а і малих 

будівельних підприємств, як гнучких та адаптивних структур. Розвиток діалогової взаємодії 

буде сприяти забезпеченню партнерських відносин між органами державної влади та 

суб’єктами підприємницької діяльності.  

Новизна. Узагальнено особливості формування з врахуванням умов сучасного бізнес-

середовища співпраці органів публічної влади і суб’єктів малого підприємництва будівельної 

галузі на засадах державно-приватного партнерства з метою більш повного задоволення 

потреб суспільства та підвищення ефективності підприємницької діяльності. 

Практична значущість. Запропоновано орієнтири щодо формування діалогової 

взаємодії та співпраці органів державної влади і суб’єктів малого бізнесу будівельної галузі 

на засадах державно-приватного партнерства.  

Ключові слова: мале підприємництво, тенденції розвитку, бізнес-середовище, 

будівельна галузь, державно-приватне партнерство. 
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МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
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Методологія дослідження. Результати  дослідження отримані шляхом застосування 

методів: математичного моделювання – при оцінці ефективності заходів щодо підвищення 

кваліфікації персоналу підприємства; статистичний – при визначенні  показників  результа-

тивності програм підвищення кваліфікації персоналу, визначення доцільного набору семіна-

рів з підвищення кваліфікації за категоріями персоналу; наукового узагальнення та система-

тизації – при обґрунтуванні напрямів розвитку системи підвищення кваліфікації  персоналу 

підприємства.  

Результати. Обґрунтована необхідність підвищення кваліфікації  персоналу підприєм-

ства як складової формування його  виробничого потенціалу.  Визначені методичні основи 

здійснення експертних оцінок ефективності  проведення семінарів  для персоналу підприєм-

ства, а також вибору їх змісту за напрямами підвищення кваліфікації. Здійснені розрахунки 

ступеня узгодженості думок експертів щодо напрямів підвищення кваліфікації персоналу. 

Визначений методичний підхід щодо узгодження витрачання фінансових ресурсів підприєм-

ства на підвищення кваліфікації його персоналу з ресурсними можливостями.  

Новизна. Наведені методичні основи оцінки доцільності витрачання фінансових ресур-

сів підприємства на проведення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників. Визначе-

ний методичний підхід щодо оцінки доцільності проведення напрямів семінарів з підвищен-

ня кваліфікації за категоріями працівників. Запропонована математична модель вибору оп-

тимального набору семінарів з підвищення кваліфікації.  

Практична значущість. Результати дослідження дозволяють встановити найбільш до-

цільний набір заходів щодо підвищення кваліфікації персоналу підприємства за категоріями 

працівників з метою максимізації ефективності витрачання фінансових ресурсів у цьому на-

прямі.  

Ключові слова: ефективність, підприємство, підвищення кваліфікації, витрати, персо-

нал, експертна оцінка, прибуток підприємства.  
 

Постановка проблеми. В умовах мін-

ливого ринку виникає необхідність у підви-

щенні професійних навичок, а також профе-

сійний розвиток ставати необхідною умо-

вою успішної роботи будь-якої організації 

[1]. Висококваліфікованому фахівцеві все 

частіше доводитися поєднувати у своїй ро-

боті, крім своїх безпосередніх обов'язків, усе 

більше різних трудових функцій і ухвалюва-

ти рішення, які вимагають знання основ ме-

неджменту, маркетингу, психології й соціо-

логії. Такі зміни приводять до необхідності 

підвищення значимості питання навчання й 

підготовки персоналу й удосконалювання 

системи навчання персоналу в організації. 

Проте це необхідно здійснювати, прагнучі 

до найбільш ефективного використання фі-

нансових ресурсів, що вимагає пошуку ме-

тодів обґрунтування найбільш доцільного 

поєднання видів заходів з підвищення ква-

ліфікації принагідно до категорії персоналу.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій.  Заходи з підвищення кваліфікації 

персоналу  набувають все більш цільового  
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характеру, тобто орієнтуються на специфіч-

ні  потреби  окремих  категорій працівників, 

адже кожна організація намагається забез-

печити найбільшу віддачу на витрати в сис-

темі формування та розвитку персоналу [2]. 

Інвестиції у персонал повинні отримувати 

належне обґрунтування з метою уникнення 

неефективного витрачання ресурсів органі-

зації [3].  

Необхідним є встановлення заходів з 

підвищення кваліфікації персоналу, що є 

найбільш дієвими стосовно тих завдань, які 

ставляться перед ним у відповідності з ціля-

ми діяльності підприємства, зазначається у 

джерелі [4]. Т. В. Білорус, Ю. А. Соковніна 

зазначають: «Ступінь розвитку персоналу 

має значний вплив на економічний успіх 

підприємства. Актуальність знань та наяв-

ність практичних навичок працівників ви-

значають конкурентну позицію організації, 

її потенціал розвитку та частково мінімізу-

ють вплив ринкових ризиків на бізнес мо-

дель компанії. Тому все більше фірм звер-

тають свою увагу на необхідність вибору 

кращого методу розвитку персоналу, який 

буде доречним як для компанії (у співвід-

ношенні витрат на його реалізацію до масш-

табу позитивного впливу на компанію), так і 

для конкретної посади» [5]. О. О. Гетьман, 

А. О. Білодід [6] надають детальну класифі-

кацію методів навчання персоналу підпри-

ємства. У джерелі [7] зазначається, що ко-

жен з методів розвитку персоналу виконує 

свої, чітко окреслені функції, що необхідно 

враховувати у формуванні програми підви-

щення кваліфікації конкретного працівника. 

Для оптимізації витрат підприємства на роз-

виток персоналу необхідним є застосування 

математичних моделей за визначеним кри-

терієм ефективності [8]. 

 Таким чином, у працях багатьох нау-

ковців зазначається важливість обгрунту-

вання методів розвитку персоналу підпри-

ємства, що дозволяли б найбільш ефективно 

використовувати фінансові ресурси для пот-

реб зростання рівня професійної підготовки 

працівників різних категорій, що є актуаль-

ним завданням дослідження.  

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є визначення методичного під-

ходу до обґрунтування  найбільш доцільно-

го поєднання методів розвитку персоналу з 

метою оптимізації витрат підприємства у 

підвищення кваліфікації працівників.  

          Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Навчання, підвищення кваліфікації, 

перепідготовка в сучасних умовах стає клю-

човим елементом процесу роботи з пер-

соналом. Брак у працівника тих або інших 

навичок, знань приводить до неефективної 

роботи й виконанню поставлених завдань, 

також призводить до підвищення стресів і 

енергетичних витрат, пов'язаних з роботою, 

і зниження мотивації. Відповідно ефективне 

навчання персоналу організації, крім зрос-

тання прибутку, має ряд важливих наслідків 

для організації, такі як: поліпшення соціаль-

но-психологічного клімату в колективі, роз-

криття потенціалу працівників,  формування 

відповідної організаційної   культури й мо-

делей поведінки які сприяють успішному 

досягненню організаційних цілей, залучення 

нових співробітників в організацію. 

        Серед напрямів підвищення кваліфіка-

ції персоналу можна виділити: обмін пере-

довим досвідом; відрядження на передові 

підприємства; курси підвищення кваліфіка-

ції й семінари. Слід зазначити, що головна 

перевага семінарів у порівнянні з іншими 

формами навчання – інтерактивність. Зав-

дяки цій якості можливо досягати більшої 

ефективності процесу навчання. Таким чи-

ном, у дослідженні основну увагу приділено 

саме семінарам як різновиду інтерактивних 

методів навчання персоналу.  

Як правило, підприємство бажає під-

вищити рівень кваліфікації свого персоналу 

з метою позитивного впливу цього підви-

щення на прибуток діяльності. Отже, керів-

ництво фірми зацікавлене в проведенні сис-

тематичних заходів протягом тривалого ча-

су. Однак у кожному періоді  під-приємство 

має обмежені фінансові ресурси на їхнє 

проведення. Тому слід вибрати оптимальний 

набір семінарів, який би забезпечив макси-

мальну користь і ефективність підвищення 

кваліфікації за умови обмежених грошових 

витрат на їхнє проведення.  

            Пропонується впровадити в систему 

кадрової політики підприємства проведення 

деякого числа семінарів із сукупності існу-

ючих на ринку пропозицій.  

Ефективність семінару можна оціни-

ти методом експертних оцінок: незалежні  
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один від одного друга експерти дають оцін-

ку семінару, наприклад, за 10-бальною шка-

лою оцінювання. При цьому кожен експерт 

має свою думку, визначає ефективність се-

мінару згідно з особистими переконаннями, 

які, у свою чергу, у нього склались на базі 

особистого й перейнятого досвіду. У випад-

ку  з набором  семінарів експерти здійсню-

ють подібні оцінки щодо  кожного семінару.  

Більше того, залежно від значимості 

того або іншого експерта їх оцінкам можуть 

бути призначені при обробці вагові коефіці-

єнти, які скорегують результати в необхід-

ному напрямі.  

Після проведення оцінювання експе-

ртами семінарів, необхідно переконатися в 

придатності отриманих даних для обробки і 

їх подальшого використання. Для цього мо-

жна скористатися методами непараметрич-

ної статистики, а саме двохфакторним аналі-

зом Фрідмана й коефіцієнтом конкордації 

Кендала [8].  

Статистика Фрідмана F  дозволяє пе-

ревірити гіпотезу про істотність відміннос-

тей між оцінками експертів: 

 

     (1) 

де ,               

 

 

Обчислення коефіцієнта конкордації 

у випадку наявності зв'язаних рангів прово-

диться по формулі:  

 

(2) 

                           (3) 

                                (4)   

 

де:  – розрахункове (вибіркове) 

значення статистики Фрідмана, 

 – ранг даний i-им експертом j-ому 

семінару, 

   – кількість експертів, 

   – кількість семінарів, 

  – коефіцієнт конкордації Кендала, 

   – кількість груп повторюваних  ра-

нгів. 

Коефіцієнт конкордації може зміню-

ватися в межах 0≤W≤1. Його рівність оди-

ниці означає, що всі експерти дали однакові 

оцінки інформативності факторів, а рівність 

нулю означає, що зв'язки між оцінками, 

отриманими від різних експертів, не існує. 

           Як приклад наведемо фрагмент таб-

лиці семінарів, пропонованих на ринку кон-

сультативних послуг (табл.1). З таблиці ви-

дно, що частина семінарів придатна тільки 

для однієї категорії працівників, але деякі 

семінари, як показує виконаний аналіз, при-

датні для всіх. Значимість семінарів для 

працівників організації оцінюється експер-

тами й психологами по десятибальній шкалі. 

Фрагмент результатів такого рангового оці-

нювання наведений у табл. 2. Оцінки експе-

ртів для керівників і виконавців погоджені.  

Після проведення аналізу оцінок екс-

пертів, їх можна використовувати в матема-

тичній моделі пошуку оптимального набору 

семінарів.  

 

 (5) 

 

,  ,  

 

де: r – ранг; 

 S – сума коштів на проведення семі-

нарів, 

 si – вартість i-того семінару, 

 di = 1, якщо семінар обраний, 

 di = 0,  якщо семінар не обраний.           

 j = 1, 2 – індекси середніх рангів, на-

даних експертами для керівників і виконав-

ців підприємства, 

 j = 3, 4 – індекси рангів, наданих 

психологом для керівників і виконавців під-

приємства. 
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Коефіцієнти 0,6 і 0,4 визначають ва-

гомість думок групи експертів і психолога в 

цільовій функції моделі. 

 Обмеженнями даної моделі є обме-

ження на ресурси, а саме на доступну суму 

можливих грошових витрат, і обмеження на 

фіктивну змінну d.  

 Розв'язок моделей даного класу часто 

провадять методами градієнтного спуска 

(цей метод закладений у модуль «Пошуку 

розв'язку» в MS Excel).  

          У результаті розв'язку моделі буде 

отриманий оптимальний план набору семі-

нарів, проведення яких забезпечить  макси-

мально можливе підвищення кваліфікації 

персоналу при існуючому обсязі грошових 

витрат на їхнє проведення.  

 Після проведення обраного набору 

семінарів доцільно проводити оцінку їх ре-

зультативності. Для цього після семінару 

має проводитися тестування працівників. За 

підсумками тестів визначається рівень набу-

тої кваліфікації персоналу.  

Аналіз впливу семінарів на кваліфіка-

цію персоналу можна здійснити за допомо-

гою статистичного критерію Вилкоксона. 

Також цей критерій підійде для аналізу 

впливу часу на знання працівників. 

  

Таблиця 1          

Семінари, доступні на ринку консультативних послуг (фрагмент) 

 

№ Назва семінару 

 Для кого? Вартість 

семінару, 

дол.  для керівників 

 для виконав-

ців 

1 Візуальний мерчендайзинг + + 2200 

2 Фінансовий Успіх + - 8000 

3 
Побудова й зміцнення відділу прода-

жів 
+ - 1000 

4 

SA1 Корпоративна Соціальна Відпо-

відальність. стандарти SA 8000 І ISO 

26000 

+ - 3000 

5 Керування відносинами із клієнтами + + 2000 

6 Ефективна роздрібна торгівля - + 1400 

7 
Ефективний супервайзер. Створення й 

керування торговельною командою 
+ + 2500 

… 
… 

… … … 

28 
Управління конфліктами в команді 

+ - 4000 

29 Стресменеджмент + + 1400 

30 Профілактика шахрайства в компанії + - 1500 

 

 Критерій Вілкоксона використову-

ється для перевірки гіпотези Н0 про  однорі-

дність двох генеральних сукупностей по по-

парно зв'язаних вибірках. 

 Для розрахунків використовується 

інформація про відносні розміри різниць 

елементів двох вибірок. Перевірка Р за кри-

терієм здійснюється в такий спосіб: абсолю-

тні значення  ненульових різниць  упоряд-

ковуються в порядку зростання й визнача-

ються їхні ранги. Рівним різницям при-

власнюється середній ранг. Далі обчислю-

ються суми рангів для негативних різниць 

Rn і позитивних різниць Rp. Для перевірки 

розрахунків використовується тотожність: 

 

,           (6) 

 

де Rn – сума рангів для негативних різниць, 
Rp. – сума рангів для позитивних різ-

ниць. 
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  Таблиця 2 

Оцінка значимості семінарів експертами й психологом (фрагмент) 
     

 

Здійснені розрахунки статистики  

Фрідмана й коефіцієнта конкордації Кенда-

ла для оцінок експертами семінарів дали та-

кі результати:  

 

 для керівників Fp = 4437,052 Fт = 11,0705 W = 0,830583 

 для виконавців Fp = 5491,805 Fт = 11,0705 W = 0,709233 

 

Статистикою критерію Т є число рівне 

найменшому значенню суми рангів Rn і Rp. 

Критичні значення Т визначаються по таб-

лиці. При п>25 використовують статистику 

Z: 

           (7) 

 

 За умови, що гіпотеза Н0 вірна, Z має 

(приблизно) стандартний нормальний роз-

поділ N(0, 1). Гіпотеза Н0 відхиляється на 

рівні значимості α ( при двосторонній альте-

рнативі), якщо  

    , 

де Zв — вибіркове значення статисти-

ки Z, а  — квантіль стандартного нор-

мального розподілу N(0, 1) порядку  .  

Для розрахунків використовується ін-

формація про відносні розміри різниць еле-

ментів двох вибірок. 

До проведення семінарів необхідно 

надати оцінку наявній кваліфікації персона-

лу. Для цього проводять тестування праців-

ників на предмет кваліфікації по певній те-

матиці. Після проведення семінару здійс-

нюють повторне тестування, результати 

якого показують новий рівень кваліфікації 

працівників. Через деякий проміжок часу  

тестування повторюють. Рівень кваліфікації 

оцінюють кількістю правильних відповідей 

на запитання тестів. 

Логічним є побудова нової системи 

оплати праці, яка включає в заробітну плату 

персоналу кошти, одержувані працівником 

за високу кваліфікацію.  

Модифікація системи оплати праці 

працівників побудована на ідеї впроваджен-

ня додаткової складовій її частини, а саме 

№ Назва семінару 
Вплив на персонал 

експерт 

1 

експерт 

2 

експерт 

3 

експерт 

4 
Психолог 

1 Візуальний мерчендайзинг 9 7 10 9 7 

2 Фінансовий Успіх 5 3 6 5 7 

3 
Побудова й зміцнення відділу 

продажів 
2 1 4 2 5 

4 

SA1 Корпоративна Соціальна 

Відповідальність. стандарти SA 

8000 І ISO 26000 

10 8 10 10 6 

5 
Управління відносинами із клієн-

тами 
1 1 4 3 3 

6 Ефективна роздрібна торгівля 6 4 7 6 6 

7 

Ефективний супервайзер. Ство-

рення й управління торговельною 

командою 

9 7 10 9 8 

… … … … … … … 

29 Стресменеджмент 4 2 5 4 3 

30 
Профілактика шахрайства в ком-

панії 
5 3 6 7 2 
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відсотка доплат за високий рівень кваліфі-

кації.  

 

  (8) 

 

де α – середнє значення рівня кваліфі-

кації персоналу до проведення семінарів,  

β – значення рівня кваліфікації кожно-

го працівника після проведення семінару, 

 – максимально можлива кількість 

правильних відповідей респондента при тес-

туванні.  

Висновки. Вибір методів розвитку пе-

рсоналу є ключовим аспектом ефективності 

заходів щодо підвищення кваліфікації різ-

них категорій працівників. На сьогодні най-

більш дієвими є інтерактивні методи нав-

чання, що дозволяють у стислі терміни фо-

рмувати необхідні навички щодо роботи на 

конкретній посади на підприємстві.  

          За допомогою наведеної моделі 

на основі експертних оцінок можна обрати 

оптимальний набір семінарів, який дозво-

лить максимально підвищити рівень квалі-

фікації працівників підприємства в рамках 

наявних ресурсних обмежень. Це, у свою 

чергу, повинне підвищити ефективність ро-

боти персоналу й привести до зростання 

прибутку підприємства.  

У подальших дослідженнях є доціль-

ним визначати обсяги фінансових вкладень, 

при яких впровадження системи проведення 

семінарів було б найбільш  ефективним.  
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METHODOLOGICAL JUSTIFICATION OF THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF 

QUALIFICATION OF THE PERSONNEL OF THE ENTERPRISE 

O. H. Vagonova, D.E., Professor, D. O. Bekleshow, Post-graduate student,  

E. V. Terekhov, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Dnipro University of Technology 

 

Methods. The results of the study were obtained by applying the following methods: 

mathematical modeling – in assessing the effectiveness of measures to improve the skills of 

enterprise personnel; statistical – in determining the effectiveness of staff training programs, 

determining the appropriate set of seminars for training by category of staff; scientific 

generalization and systematization – in substantiating the directions of development of the system 

of advanced training of the personnel of the enterprise.  

Results. There is substantiated the necessity of advanced training of the enterprise personnel 

as a component of formation of its production potential. There are defined the methodical bases of 

realization of expert estimations of efficiency of carrying out of seminars for the personnel of the 

enterprise, as well as the choice of their maintenance on directions of advanced training. 

Calculations of the degree of agreement of experts' opinions on the areas of staff training is made. 

The methodical approach on coordination of spending of financial resources of the enterprise on 

advanced training of its personnel with resource possibilities is defined.  

Novelty. There are provided methodical bases of expediency estimation of financial resources 

spending of the enterprise on carrying out of actions for improvement of professional skill of 

workers. The methodical approach on an estimation of expediency of carrying out of directions of 

seminars on advanced training on categories of workers is defined. A mathematical model for 

selecting the optimal set of training seminars is proposed.  

Practical value. The results of the study allow us to establish the most appropriate set of 

measures to improve the skills of the company's staff by category of employees in order to 

maximize the efficiency of spending financial resources in this area.  

Keywords: efficiency, enterprise, professional development, costs, personnel, expert 

assessment, enterprise profit. 
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